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RESUMO

As possibilidades de registro e compartilhamento de vídeos por usuários comuns per-
mitem uma ampliação da produção audiovisual, a partir da digitalização de fluxos, platafor-
mas e ferramentas de comunicação. Nesse contexto, partimos da análise do vertiginoso cresci-
mento de vídeos não profissionais ou comerciais postados no YouTube, para propor uma 
reflexão sobre as novas formas de representação do Eu e modos de produção e distribuição 
audiovisual resultantes. O cotidiano pode ganhar contorno de momento especial, algo que a 
história da fotografia e a relação mágica que as pessoas mantêm com seus retratos mostram de 
forma explícita. E, assim, o que parece ser captação do cotidiano redesenha-se como perfor-
mance em um moto-perpétuo que se realimenta a partir de sua reinterpretação, fazendo com 
que o que era o registro de um momento seja transformado em um conteúdo que completa a 
própria realidade, interagindo com ela, por vezes, transformando-a. A disponibilização de meios 
de captação – smartphones, câmeras baratas, edição – softwares disponíveis para download gra-
tuito, distribuição — redes sociais, YouTube, acessíveis a grandes faixas da população, cria uma 
gama de produção em que captadores e personagens se misturam. Quando tomam os meios 
de produção para si, seguindo a premissa marxista de deter os meios, algo se transforma. Mas 
efetivamente dominar os meios de produção de imagens e vídeos faz com que surja uma estética 
diferenciada? A questão é: quais as referências e como esta produção reproduz a realidade vivida 
ou a realidade compartilhada? Existe diferença entre elas? Como, neste contexto da realidade, o 
Eu surge como representação, mas também se transforma em personagem que perde suas car-
acterísticas pessoais para tornar-se ator de uma re(a)presentação infinda e, às vezes, sem segunda 
cena? Assim, essa pesquisa analisa a prática da representação, apropriação, recriação e republi-
cação de vídeos a partir de um estudo de como a linguagem audiovisual muda com o advento 
das novas tecnologias em rede, gerando formatos que dialogam com o documentário, mas tam-
bém mudam suas premissas. E como fazem com que a maioria das pessoas tenha condições de 
tornarem-se produtores de audiovisual e, principalmente, criadores de seu próprio Eu.

PALAVRAS-CHAVE: Eu. Vídeo. Redes sociais. Audiovisual. Espetacularização. 
Meios de produção. Autorrepresentação.
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ABSTRACT

The possibility of ordinary people being able to produce and share videos, results in a signif-
icant expansion of the audio visual content, due to the digitalization of tools and platforms 
of communication. The exponential growth of amateur videos posted and shared on Youtube 
is the starting point of this reflection: Understanding the representation of one's "Self" and 
the production, such as the distribution system that, consequently, it demands. Everyday 
moments can become special. As has been witnessed a long the history of photography, 
and the magical relation people build with their photographs. This way, what was at first a 
simple documentation, becomes a performance in a perpetual motion that feeds off it's own 
re-interpretation, transforming this documentation in to content that completes, interacts, 
and sometimes transforms it's reality. The issue is: what are the chosen references and how do 
these types of productions reproduce the living or shared realities? And is there a difference 
between them? In this context the "Self" emerges as a representation, but also opens the 
possibility of transforming into an actor. Loosing it's personal characteristics. This way, the 
practice of video's representation, appropriation, recreation and sharing is audio visual lan-
guage shifts with new network technology, creating formats that dialogue with documentary, 
but also changes its premisses. How do these new technologies enable most people to become 
audio visual producers and, most importantly, producers pf their own "Selfs".

KEY-WORDS: Self, video, social media, audiovisual, spectacularization, 
means of production, self-representation.
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INTRODUÇÃO 

HAMLET: Ser ou não ser, eis a questão. Que é mais nobre para a alma: suportar as flechas 

ou um destino feroz, ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim tentando 

resistir-lhes? Morrer... dormir... mais nada... Imaginar que um sono põe fim aos sofrimen-

tos do coração e aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne é solução 

para almejar-se. Morrer... dormir... dormir... talvez sonhar... 

Willian Shakespeare,  A Trágica História de Hamlet, príncipe da Dinamarca. 

Original de 1605 em tradução livre.

A mais conhecida das citações de Shakespeare, na verdade, teve uma versão anterior, 
publicada em 1603. Nela se lia "To be, or not to be, I, there's the point" (Ser ou não ser, eu, 
aí está o ponto — em tradução livre —, grifo nosso). A aparente pouco relevante mudança 
ganha contornos de grandiosidade quando se percebe que, espremido entre duas vírgulas, está 
o Eu. O dilema apresentado pelo príncipe da Dinamarca e todas as suas angústias retratam 
um movimento que permanece na alma humana. Na primeira versão fica mais explícita a 
questão. O “ser ou não ser” abre as portas para um questionamento que persiste até os dias 
de hoje em relação à possibilidade de cada um ser e se construir como ser (aqui substantivo). 
A possibilidade de ser Eu. Mais de 400 anos depois, a frase também se tornou uma das mais 
populares da internet e é pronunciada aos quatro likes numa diminuta demonstração de rasa 
erudição e na tentativa de revestir quem a distribui de um manto de cultura, esta também 
uma busca de construção do Eu. A possibilidade de ser reconhecido como indivíduo se cons-
trói como sonho. E esta pode ser uma solução. Talvez sonhar...

A busca da construção do Eu tem também raízes no autorretrato, conforme abordado 
no Capítulo 1 do presente trabalho, fazendo um breve relato das pinturas rupestres até che-
garmos ao Renascimento, momento em que o autorretrato floresce, e com o Antropocentris-
mo. A busca de construir uma identidade que antes estava restrita aos salões do Renascimen-
to. As novas condições sociais impostas pela burguesia ascendente e que deram base para o 
surgimento do Capitalismo e a Revolução Industrial colocaram um novo ponto na construção 
do Eu, especialmente a partir da Revolução Russa, a primeira a colocar os amplos setores 
da população explorada como agente de mudança e, consequentemente, como foco de seus  
benefícios. Seguindo as premissas de Karl Marx, a sociedade poderia ser dividida entre os que 
detêm os meios de produção e os que vendem sua força de trabalho para ativar estes meios. 

Na introdução de seu livro Contribuição à Crítica da Economia Política:

Na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessá-

rias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma  

determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto 
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dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre 

a qual se levanta toda a superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determi-

nadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o  

processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que  

determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência. 

Deter os meios de produção pode significar uma mudança na produção estética e uma opor-
tunidade para que o Eu seja construído com um olhar próprio, exclusivo e que pertence ao indivíduo. 

Se olharmos para o que aconteceu na própria Revolução Russa, quando uma geração de 
cineastas de um país agrário e pobre começou a produzir uma ruptura estética que terminou por 
influenciar a indústria cinematográfica mundial podemos imaginar que o caldo social produziu 
um tsunami de cisões que influenciou o cinema mundial e deu voz e imagem aos excluídos.  
O olhar de Dziga Vertov pode ser visto em filmes americanos da década de 1950. O período das 
revoluções marxistas parece ter chegado a suas cenas finais. Mas se a Rússia está na periferia das 
grandes mudanças na produção industrial, também é possível dizer que, hoje, os que estavam 
marginalizados da produção e distribuição de documentários de si — eram apenas personagens 
do olhar do outro — ganharam a possibilidade de representar a si próprios. 

A grande mudança na história da construção de uma imagem do/pelo homem comum 
encontrara na popularização das câmeras fotográficas e, mais recentemente, nos dispositivos 
móveis, seu terreno mais fértil. Este é o ponto de partida do Capítulo 2. A revolução das últimas 
décadas pode ser descrita como a da apropriação da produção de imagens graças ao advento de 
dispositivos móveis, multimídia, o que permitiu, sob a ótica da posse da máquina, uma tomada 
de meios de produção audiovisuais para amplos segmentos da sociedade. 

O capitalismo é um sistema que cresce em suas contradições. Imprime, distribui e comer-
cializa os livros dos autores marxistas, exatamente os que pregam seu fim. Para sobreviver, a base 
do processo é o de geração de mercadorias em série. Este processo depende do que Marx chama 
de fetiche da mercadoria. Para ele,

“uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma  

fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar uma símile, temos que  

recorrer à região nebulosa da crença. Aí, os produtos do cérebro humano parecem  

dotados de vida própria, figuras autônomas que mantém relações entre si e com os seres  

humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana, no mundo das mercadorias. 

Chamo isto de fetichismo (…) a mercadoria é misterisa simplesmente por encobrir as 

características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como caracte-

rísticas materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, 

portanto, a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho social 

total, ao refleti-la como relação social existente, à margem deles, entre os produtos do seu 

próprio trabalho”. (MARX, 2013, p. 23 )
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A condição para haver a possibilidade de o homem comum deter os meios de produção 
de imagem e mesmo sua distribuição é o avanço da capacidade de produção destes meios – câ-
meras fotográficas, inicialmente — a preços cada vez menores e em maior quantidade e, ainda 
gerar para cada uma dessas mercadorias uma necessidade de compra pelos consumidores. 

A relação do homem com as máquinas e as forças produtivas determinam sua história. 
Mas a colocação de equipamentos de captação e produção de imagens nas mãos de amplas 
camadas da população poderá ser parte de uma imensa revolução estética? Tomar os meios 
de produção de imagens e acelerar as potencialidades dos mecanismos de distribuição poderá 
gerar algo de novo em termos estéticos?

Captar a imagem de famílias, da vida cotidiana acelerou a possibilidade de olhar o outro e 
a si mesmo. Com as máquinas Polaroid o tempo entrou no processo alterando o tempo de pro-
cessamento das imagens em um período pré-digital. Mas foi com o surgimento da internet e de 
equipamentos digitais e de compartilhamento de conteúdos de baixo custo que o cenário mudou.

Observar, absorver, editar registros da cultura e do comportamento cotidianos, e trans-
mitir informação pelas redes sociais, são ações que criam uma situação inusitada. O que é 
captado passa pelo repertório absorvido étnica e geograficamente além do novo repertório 
adquirido pela internet, gerando confronto e complemento. 

A disponibilização de softwares de edição gratuitos, de baixo custo, ou mesmo compar-
tilhados, que passam a ser de domínio de novos usuários, faz com que estes se transformem 
em editores do que produzem ou reproduzem. Um celular na mão e uma ideia na cabeça. 
A vida passa a ser documentada e compartilhada pelos agentes sociais, que se transformam 
em personagens de si mesmos. Novamente é preciso fazer com que os novos equipamentos 
garantam acesso aos meios de distribuição. 

Muito se tem especulado sobre o fenômeno dos vídeos autorais no YouTube: para 
alguns, trata-se de uma maneira de exibição pública, de voyeurismo, de autovigilância, uma 
futilidade, configurada como uma nova forma de exibicionismo e narcisismo. Mas podemos 
ir além desta análise. Trata-se de reconhecer que, com a produção desses vídeos com o Eu ide-
alizado, existe o desejo de se conectar aos outros e de expressar sua vida ordinária como “arte”. 
Estamos diante de um interessante fenômeno social: compartilhar outra realidade pode ser 
um alívio à existência real, tanto para o emissor quanto para o receptor.

O registro da vida ganha o tom de documentário capaz de refletir um modo de vida e a 
percepção do Eu. Uma estética advém desta apropriação de meios e de linguagem. O domínio 
dos meios sem mediação da educação formal para seu uso gera uma produção que se espalha 
pelas redes sociais e passa a ser absorvida de forma distinta pela indústria cultural. A existência 
passa a ser documentada e a realidade parece estar submetida à capacidade de ser demonstrada 
apenas quando ela é compartilhada. E em determinados momentos, especialmente quando 
se capturam, editam e distribuem referências da produção cultural local, surge uma linguagem 
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repleta de referências que aparentemente complementam, confundem e podem ser absor-
vidas como mercadoria cultural. Aparecem questões como: quais as referências e como esta 
produção reproduz a realidade vivida ou a realidade compartilhada? Existe diferença entre 
elas? Questionar este momento e interagir com o surgimento de um Eu documentado e sua 
transfiguração em Eu ficcional, bem como suas nuances estéticas, a partir de um estudo de 
como a linguagem do documentário muda com o advento das novas tecnologias em rede, dão 
a oportunidade de entender como o usuário comum se transforma em produtor de audiovi-
sual — em um período em que uma plataforma de postagem e compartilhamento de vídeos 
como a do YouTube recebe a quantidade impressionante de 300 horas de novos clipes por 
minuto, segundo suas próprias estatísticas.

Já no Capítulo 3 é feita uma análise da produção de vídeos distribuídos pela internet, 
especialmente pelo homem comum. Os dispositivos digitais foram absorvidos e os meios de 
distribuição de conteúdo tornaram-se mais amigáveis.  Imagine-se a seguinte situação: no 
interior do Ceará, mais precisamente na cidade de Barbalha, distante cerca de 600 km de For-
taleza, um adolescente abre o YouTube e, mesmo sem nunca ter rompido as fronteiras de seu 
país, se depara com as grandes produções de clipes de Lady Gaga, Beyoncé, Madonna, Katy 
Perry, entre outras. O conflito de ser morador de uma cidade distante dos grandes circuitos 
faz com que o desejo de se representar dialogue com o que existe de mais surpreendente na 
indústria do entretenimento.

As cenas captadas e distribuídas têm um foco especial sobre os personagens e um ine-
vitável diálogo com o ambiente, que parece ser um plano deslocado e não primordial para o 
captador. Não se esconde, compõe o todo mas não é seu foco. O corpo é o determinante e o 
elemento para a construção do Eu.

O corpo é esse entrecruzamento do visível e do invisível, do dentro e do fora, do que se 

toca e do que é tocado. Ele não é uma coisa, nem uma ideia, mas o que faz existir uma 

coisa e uma ideia para nós. O corpo é essa espiral, essa circulação, esse enlaçamento, a 

dobra de meu interior e de meu exterior, entre o mundo e eu, a visibilidade e a opacidade 

(UNO, 2012, p. 58)

Aos 15 anos, o dançarino Saullo Berck transformou a dificuldade para encontrar figu-
rinos, patrocínio e visibilidade longe do eixo Rio–São Paulo em uma fórmula online bem-
-sucedida, com audiência superior à de muitos artistas profissionais que investem pesado em 
publicidade ou assessoria de imprensa.

Saullo monta figurinos improvisados, usa maquiagem pesada e cria cenários simples 
com uma trupe de amigos também dançarinos (a quem se refere como “meu balé”). Com 
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orçamento zero, no quintal de casa, ele ironiza videoclipes de divas do público adolescente, 
utilizando tijolos como sapatos.

Do outro lado do planeta, mas unido a Berck pela periferia, surge o filipino Royce Cher-
dan Lee. Também voltado para reproduzir músicas da cultura pop, Royce cria, não se sabe se 
conscientemente ou não, um plano-sequência para uma música em que é ladeado por outros 
oito jovens. Não importa que as imagens deles tentando escapar das lentes confiram um ar de 
amadorismo. Nem mesmo as pequenas panelas sujas que aparecem em close escondendo o rosto 
do personagem principal. Seguindo a melhor tradição do cinema realista, o plano-sequência 
criado prende o espectador por mais de três minutos e constrói uma dinâmica de documentário, 
sendo um olhar participativo do movimento, que também cria um espaço para a ficção. Royce 
se desloca com a desenvoltura de um grande dançarino pela rua sem calçamento da periferia 
que poderia ser de um subúrbio no Rio de Janeiro, em Barbalha ou na Zona Leste de São Paulo. 
Uma periferia sem fronteiras se comunica em rede fora dos grandes circuitos culturais.

O que há em comum entre o que é feito na maioria das produções é o fato de que sem-
pre o ser documentado ocupa o plano principal transformando o que existe de real — paredes 
caindo, piso de terra ou janelas que em nada denotam glamour numa imagem distante. Isso 
não parece preocupar os captadores e distribuidores destas imagens. O Eu documental ocupa 
um espaço decisivo no que é produzido e sua imagem percorre um local também ficcional.

Nos vídeos, o captador faz com que o olhar do espectador também se reeduque 
para o que existe de ponto focal: o Eu, muitas vezes excepcionalmente revestido de uma 
coragem ímpar de ser o que quem assiste gostaria de ser, mas mantém seu estrito controle 
para evitar o julgamento do outro.

A construção de uma identidade pode também ser coletiva. É o caso do Passinho do 
Romano, uma mistura de música e coreografia que arrebatou milhões de visualizações nas 
redes sociais a partir de seu lançamento por MCs amadores na Zona Leste de São Paulo. 
Romano é uma região da cidade. É um recorte da periferia em que um passo surgido ao aca-
so se transforma em ode a uma pessoa, um motoboy que se divertia dançando como quem 
não sabe dançar. Esta “não dança” se transforma em um modelo que é capturado, editado e 
transmitido. Em primeiro plano, sempre os dançarinos. E em segundo plano, a realidade mal 
pintada das casas da periferia, o que não parece importar.

Enquanto você lia esta introdução, centenas de vídeos podem ter sido postados ao re-
dor do mundo. Milhares de pessoas acessaram conteúdos digitais na internet. E certamente 
algum jovem estará na periferia de uma cidade qualquer olhando seus ídolos na tela de um 
celular, imaginando ser ela um espelho, fitando a imagem como se ela o instigasse a fazer 
um documentário de si mesmo, com os meios que tem, com seu celular e distribuindo este 
conteúdo pelas redes sociais. Marx talvez se assombrasse com o que acontece. E certamente 
analisaria isso em sua fanpage ou em um pequeno vídeo no YouTube.
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CAPÍTULO 1: 
DOMÍNIO DOS MEIOS
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CAPÍTULO 1: 
DOMÍNIO DOS MEIOS

Apesar de o objetivo deste trabalho não ser o de traçar um amplo panorama históri-
co das formas de autorrepresentação, tampouco esgotar os debates sobre as formas como 
as diferentes técnicas visuais modificam a cultura visual, é importante voltar a certos mo-
mentos desta história. Correndo o risco de um tratamento lacunar deste processo, todavia 
é importante fazer este esforço de inserir práticas como o selfie e certos vídeos publicados 
no YouTube, em que o produtor é também o indivíduo em cena, dentro de um contexto 
mais amplo de relações entre corpo e imagem, que colocam o Eu no centro das práticas de 
representação. Ao propor um recorte que aborda o problema por vários ângulos, este texto 
opta por eleger certos aspectos da questão, e organizar um primeiro ponto de partida para 
tratar de um assunto que, entretanto, no decorrer da pesquisa revelou certa complexidade 
que justifica um esforço que está além dos limites de uma dissertação de mestrado.

Nunca, em toda a história da humanidade, o homem pôde reproduzir de maneira 
tão simples e instantânea os ritos do cotidiano. Se nossos ancestrais ocupavam as cavernas 
e rabiscavam pinturas rupestres com cenas, como uma alternativa de compreender, docu-
mentar e transmitir, a proximidade era o fator determinante para que o registro encon-
trasse interlocutores. O outro estava sempre ao lado. O desenvolvimento das civilizações 
pode ser entendido como o desenvolvimento simbólico e de construção de referenciais 
pictóricos. Civilizações nômades desapareceram sem estruturar linguagem complexa e 
arquitetura. Nesse período, o paleolítico, o homem não dominava a agricultura. Cami-
nhava para sobreviver e traçava seus caminhos pelas melhores oportunidades de usufruir 
da água, da fauna e da flora. Talvez por isso tenha deixado seus relatos nas paredes das ca-
vernas, colocando nas pinturas rupestres o que via na natureza. Buscava na representação 
uma forma de comunicação.

Em Arte e Ilusão, Gombrich formula o dilema de certas questões a respeito das 
mudanças de estilo de representação visual na história da arte não poderem ser compre-
endidas apenas por métodos históricos, na medida em que há aspectos psicológicos do 
processo de representação que precisam ser levados em conta. Ele escreve num momento 
em que a psicologia da gestalt parece desvendar muitos dos mistérios da representação 
visual — algo que as pesquisas posteriores, por exemplo em ciências cognitivas, demons-
tram ter sido um pensamento de época parcial, que não esgota a questão apesar de sua 
importância e aplicabilidade.

Esta rápida passagem por exemplos de autorrepresentação (que segue nas próximas pá-
ginas com obras pré-renascentistas) reitera aspectos da discussão de Gombrich sobre a relação 
entre arte e psicologia, do ponto nevrálgico que constitui a representação do Eu — modo 
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de expressão que faz convergir tanto questões de linguagem visual quanto o tema do sujeito. 
Como em Gombrich, este texto constata que certas materialidades afetam os modos de repre-
sentar e ver das culturas e sociedades em que são adotadas. Em seu livro, o crítico refere-se a 
estas materialidades pelo termo "efeitos pictóricos", indicando um tema que no debate poste-
rior assumirá certa centralidade nos diferentes autores que reiteram o modo como diferentes 
tecnologias mudam o regime visual em conformidade com suas características.

Ainda olhando para os nossos ancestrais em suas cavernas, havia, embora de maneira 
desorganizada, uma característica de que o homem provavelmente não reproduzia a si, mas 
sim aos seus e a natureza. Não se tem notícias de que o homem nesse período, mesmo de 
maneira rudimentar, fizesse as imagens de si mesmo. Ele só era capaz de representar seu grupo 
e as paisagens e animais que encontrava pelo caminho. 

Na Pré-História, homens e mulheres representavam-se com marcas de mãos dentro das 
cavernas. Sopravam um pó colorido, marcando suas formas em locais protegidos. 

Figura 1 Pintura rupestre  

da Caverna das Mãos (Cueva  

de los Manos), uma manifestação  

do homem paleolítico feita há  

mais de 10 mil anos, na Patagônia.
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O fato de a arte rupestre não ter se iniciado através de uma submissão ao real, mas ter se or-
ganizado a partir de sinais que, aparentemente, exprimem os ritmos e não as formas, permite 
induzir que a arte figurativa, na sua origem, ligava-se à linguagem e encontrava-se muito 
mais próxima da escrita (em seu sentido lato) do que da obra de arte. O abstrato, tanto para 
o símbolo como para a linguagem, representa uma adaptação a solicitações cerebrais cada vez 
mais precisas. Desta forma, as figuras mais antigas conhecidas não representam cenas, são na 
verdade símbolos gráficos, sem uma ligação descritiva, e que representavam um contexto oral 
irremediavelmente perdido. (SEDA, 2009)

Figuras 2, 3 e 4
Os bisões, cavalos,  

pessoas e mãos que  

decoram as paredes da  

gruta em Altamira,  

norte da Espanha, feitas 

há mais de 17 mil anos, 

são as primeiras manifestações 

artísticas do homem.

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4
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Este modelo percorreu a trajetória da humanidade construindo o conteúdo simbólico 
das sociedades no processo civilizatório. No Egito Antigo, na construção das pirâmides, os 
responsáveis por contar a história dos faraós com seus pictogramas e desenhos incrustados em 
pedras tratavam do outro, da realeza e de seus feitos. Quando se autorretratavam, o faziam 
como parte de um grupo maior. O pertencimento do Eu, provavelmente, estava vinculado 
ao estar em um grupo de acordo com uma lei universal imutável sem a perspectiva de mo-
bilidade. Nascia-se e morria-se escravo. As castas, os grupos eram de propriedade de outros.  
As primeiras referências não comprovadas do autorretrato datam da Antiguidade, mas com 
uma peculiaridade. No século V a.C. especula-se que Phidias, escultor grego, teria deixado 
sua imagem esculpida no Parthenon. Raramente aparecem citações sobre Ni-ankh-Phtah, 
que, no Antigo Império egípcio, possivelmente deixou seu rosto cravado em um monumento. 
A semelhança entre ambos é o fato de que faziam parte de um grupo especial, seccionado da 
grande massa. Eram artistas e retratavam a si em obras como se assinassem suas produções. 
Não eram escravos buscando suas identidades. 

Um dos temas desta pesquisa será justamente a forma como certas tecnologias foram 
tornando cada vez mais democráticas estas possibilidades da representação deste tipo de expe-
riências subjetivas que por motivos ideológicos e econômicos acabam deslocadas dos processos 
mais hegemônicos. Ao ler o Capítulo 3, que analisa os exemplos de representação do Eu no You-
Tube, este tema se tornará central, deixando mais claro um dos pressupostos deste estudo, em 
sua tentativa de articular as relações complexas que ocorrem entre sujeito, tecnologia e cultura.  

Figura 5  Fragmento de uma cópia romana de mármore do escudo de Athena no Parthenon, 

por volta de  200 a 300 a. C. A cena narra a guerra entre os gregos e as amazonas.  

De acordo com a antiga tradição, Phidias conseguiu colocar um retrato de si mesmo na obra. 

Phidias seria a figura do homem nu e calvo que fica com os braços erguidos, sob a máscara central.
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Se, por um lado, a possibilidade de se autorrepresentar é a chance de reconhecer-se 
como pessoa, resgatando a consciência de existência e sua posição na sociedade, é preciso 
compreender que esta situação também está relacionada diretamente à noção de indivíduo. 
Para representar-se o homem precisa reconhecer-se como indivíduo.

A questão da autorrepresentação percorre a história da humanidade como fenômeno 
também social. Os grandes processos de expansão territorial como forma de crescimento 
de impérios, os processos de dominação de populações nas áreas conquistadas, sempre 
foram pautados pela busca de submissão da identidade cultural e individual. Na Guerra 
Santa, no período das grandes invasões, por exemplo, a tentativa de sujeitar populações 
inteiras a uma nova identidade cultural impunha também uma nova representação. Ima-
gens eram destruídas e colocadas na ilegalidade. O homem deveria ser o homem romano. 
A figura correta deveria ser aquela pintada em afrescos e cunhada em moedas. Autorre-
tratar-se, para os dominados, poderia ser um ato de resistência. A incorporação do autor-
retrato como um dado de produção constante surge quando o Antropocentrismo ganha 
espaço em relação ao Teocentrismo.

Este fator é o que promove a proliferação de retratos e autorretratos durante o Renas-
cimento. Por vezes, essa proliferação é apresentada como um modo de a burguesia dar um 
status para si naquela sociedade ainda dominada por nobres. O Renascimento é marcado pelo 
desenvolvimento da perspectiva em pintura e também pelo surgimento da tinta a óleo, capaz 
de dar maior durabilidade às imagens. Estes dois fatores explicam alguns elementos caracte-
rísticos do período. A perspectiva coloca a imagem mais próxima do real por causa da proxi-
midade com a tridimensionalidade. A possibilidade de aproximar-se do real com cores mais 
nítidas também interfere no processo de espelhamento da realidade. E neste espelho o artista 
passa a se ver e se reinterpretar. Coloca seu rosto sobre a tela como forma de se ressignificar, 
entendendo-se como parte importante e integrante do mundo que ele vê e interpreta. Este 
não é um processo restrito a uma classe — para usarmos o conceito marxista —, mas refe-
rente às transformações culturais do período. Este retorno a Marx, que pode parecer fora de 
contexto, reforça um entendimento da cultura a partir de seus aspectos materiais, que muitos 
autores desenvolveram posteriormente, recontextualizando o marxismo e aproximando suas 
questões da análise crítica da cultura. Os exemplos mais evidentes são nomes como Benjamin, 
Adorno, Debord. Mas também pensadores como Foucault ou Guattari, que se esforçaram 
para aproximar marxismo e psicanálise de formas que não serão desenvolvidas nesta etapa 
da presente pesquisa por conta de seu recorte e perfil, mas que apontam para este campo de 
diálogo entre as representações do indivíduo e das classes sociais no âmbito das relações com-
plexas entre tecnologia, subjetividade e cultura.
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1.1 A reprodução do Eu

Além de indicar o estabelecimento gradual do conceito de identidade/individualidade 
que conhecemos atualmente, a proliferação dos retratos e autorretratos demonstra a preocu-
pação dos artistas em retratar o mundo ao seu redor, ao contrário do idealismo característico 
da pintura religiosa. Este percurso foi relatado de forma ampla em textos como Arte e Ilusão, 
de Gombrich, e A Perspectiva como Forma Simbólica, de Panofsky. Sem retomar os argumen-
tos de ambos, que na área de artes visuais são conhecidos a ponto de já haver se perdido a re-
ferência específica aos autores que os formularam, a seguir serão enfatizados certos aspectos da 
passagem para modos de representar marcados pela ambição “científica” que vai se consolidar 
na passagem ao Renascimento, e se intensificar a partir de então. Também será recuperado o 
entendimento foucaultiano de um processo de desmonte do indivíduo moderno, que se for-
talece no período renascentista em diálogo com a centralidade que o livro assume na cultura 
(conforme discutido por McLuhan ou Eisenstein) e, no caso específico da cultura visual, que 
é um dos temas deste trabalho, com a consolidação da perspectiva como principal dispositivo 
de organização da representação por meio de imagens (conforme os livros mencionados aci-
ma de Gombrich e Panofsky discutem longamente). 

O surgimento do indivíduo (aqui entendido como um ator social relevante e com 
consciência para si) é particularmente novo. Precisou de condições históricas para se firmar. A 
palavra indivíduo remonta de uma referência que nada tem a ver com humanidade. O termo 
individuus é a origem latina da palavra, que significa o “que não pode ser dividido”, aproxi-
mando o conceito do átomo. A indivisibilidade do ser humano é também a constatação de 
que ele é “em si”. Ele existe por si só e interage com o todo. Esta noção, hoje simples, difere 
daquela em que o homem tinha uma finalidade predestinada e esta geralmente estava repre-
sentada por uma situação alheia a sua vontade ou existência. Ele não era “em si”, mas uma 
parte de um todo em que castas, monarcas, imperadores determinavam sua não existência 
individual. O homem era o outro.

Para Foucault, no capítulo O Homem e seus Duplos do livro As Palavras e as Coisas, 

(...) no pensamento clássico, aquele para quem a representação existe, e que nela se re-

presenta a si mesmo, aí se reconhecendo por imagem ou reflexo, aquele que trama todos 

os fios entrecruzados da “representação em quadro”, esse jamais se encontra lá presente. 

Antes do fim do século XVIII, o homem não existia. Não mais que a potência da vida, 

a fecundidade do trabalho ou a espessura histórica da linguagem. É uma criatura muito 

recente que a demiurgia do saber fabricou com suas mãos há menos de 200 anos: mas ele 

envelheceu tão depressa que se imaginou que ele esperava na sombra, durante milênios, 

o momento de iluminação em que seria enfim conhecido. (FOUCAULT, 2000, p. 424) 
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Figura 6 Primeiro autorretrato de Albrecht Dürer aos 13 anos, em 1484.

O primeiro artista do Renascimento a realizar uma série de autorretratos foi o  
alemão Albrecht Dürer (1471-1528). Por meio desses autorretratos, foi possível acompanhar o  
amadurecimento de sua obra e de seu envelhecimento:
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Figura 9 Autorretrato (Madri), 

aos 27 anos, 1498.

Figura 8 Autorretrato com 

flor de Cardo, aos 22 anos, 1493.

Figura 7 Autorretrato Estudo da mão 

e almofada, aos 20 anos, 1491.

Figura 10 Autorretrato com casaco de pele,  

no qual idealizou suas próprias feições  

semelhantes às de Cristo. 29 anos, 1500.
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Segundo Paula Sibilia, esta noção permeada pelas novas tecnologias é redimensionada: 

Consideramos que essas novas práticas podem oferecer pistas interessantes sobre as fortes 

transformações que hoje atravessa a produção de subjetividades. São afetadas, neste qua-

dro, várias noções importantes, como as de intimidade e privacidade. Do mesmo modo, 

a ideia de interioridade perde força, diminuindo a valorização da “vida interior” como o 

principal eixo em torno do qual as subjetividades modernas eram construídas. Cada vez 

mais, a “verdade” sobre o que cada um é se desloca deste âmago secreto, radicalmente 

íntimo e privado, para aflorar na superfície da pele (e das telas). Em vez de nutrir o an-

tigo olhar introspectivo, portanto, hoje assistimos à proliferação de espaços, tecnologias 

e práticas que permitem e que incitam uma certa “espetacularização do eu” com recursos 

performáticos. (SIBILIA, 2008, p. 2 )

 
A construção do Eu está permeada por diversas intermediações: na relação do homem 

com o trabalho, na capacidade de geração de signos que se interponham como oportunidade 
de sua ressignificação, na busca constante de integração com a sociedade e ao mesmo tempo 
de construção de sua própria individualidade. Pertencer, identificar-se, ser acolhido, porém 
sendo reconhecido como uno, parece ser um dilema constante. Ser visto e compreendido 
vai no caminho de buscar sua autorrepresentação e da possibilidade de individualização e a 
oportunidade de representação. Os autorretratos constroem esta busca de ressignificação e da 
multiplicidade que forma o homem. No entanto, é a partir da Revolução Industrial, com a 
possibilidade de reprodução em massa, que o Eu passa a ter a oportunidade de reprodução 
e distribuição em larga escala, construindo um novo sujeito que dialoga com o original e 
potencializa sua imagem inicial. A fotografia é parte fundamental neste processo, pois cria a 
possibilidade da retenção de uma imagem do sujeito no passado e sua reprodutibilidade infi-
nita com um negativo que gera infinitas cópias. Para Walter Benjamin,

Na fotografia, o valor de exposição começa a afastar, em todos os aspectos, o valor de cul-

to. Porém, este não cede sem resistência. Ocupa uma última trincheira: o rosto humano. 

Não é, de modo nenhum, por acaso que o retrato ocupa um lugar central nos primórdios 

da fotografia. (BENJAMIN, 1936, p. 8)

Além do que, a fotografia retira o retrato dos salões em que estava sendo produzida e 
exposta para o olhar de fotógrafos amadores que trafegam pelas ruas e expõe o que (re)produz 
ao olhar de quem quer que seja em um lugar qualquer.
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1.2 Meios de produção

É o advento do capitalismo que faz surgir o grande esboço sobre a questão dos modos e 
meios de (re)produção. A relação entre o homem e os diversos modos de produção determina 
um estágio de desenvolvimento das forças produtivas. Na Revolução Industrial, a máquina 
é essencialmente a interposição da técnica entre o homem e a natureza de maneira a fazer 
com que o trabalho seja resultado direto da operação do primeiro para dominar a segunda. 
Segundo Lucia Santaella,

(...) a Revolução Industrial foi uma revolução eletromecânica, característica esta inscrita 

na natureza de suas máquinas, cuja potência não poderia ir além da imitação dos ges-

tos humanos mais grosseiros e repetitivos, enfim, dos movimentos mecânicos. Trata-se 

de máquinas servis, tarefeiras, que trabalham para o homem, ou melhor, substituem o 

trabalho humano naquilo que este tem de puramente físico e mecânico. Além disso, tal 

substituição não se dá em igualdade de condições, pois a máquina é capaz de acelerar os 

movimentos, intensificando a realização das tarefas. (SANTAELLA, 1997, p. 35)

A aceleração dos movimentos é uma das características das mudanças de gestos e da no-
ção de tempo para a produção. E também é fundamental para a produção em série, garantin-
do o processo de reprodução. A relação do homem com a máquina pós-Revolução Industrial 
é um dos elementos focais da obra de Karl Marx, o primeiro filósofo a ter o trabalho como 
centro de sua produção intelectual. Para ele, a relação com os meios de produção determina 
essencialmente o papel de cada uma das classes sociais na estrutura econômica. Deter o meio 
de produção significa estabelecer para os dominados um papel de força de mão de obra sem 
determinar seus próprios destinos. Diz o pensador:

Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser 

social é que determina a sua consciência. Ao chegar a uma determinada fase de desen-

volvimento, as forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as relações de 

produção existentes, ou, o que não é senão a sua expressão jurídica, com as relações de 

propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. De formas de desenvolvimento das 

forças produtivas, estas relações se convertem em obstáculos a elas. (MARX, 2013, p. 33)

A força de trabalho passa a ser valorada por quem detém os meios de produção. E a pro-
dução em série e departamentalizada é agente de alienação. Estes dois fatores, além de outros, 
claro, são determinantes para que Marx considere essencial dominar os meios de produção 
e tomá-los para si — referindo-se ao proletariado. Dominar os meios de produção é a opor-
tunidade de romper com a dominação e produzir as condições para uma nova relação entre 
Homem e Estado e entre Homem e natureza, visto que o Estado, no marxismo, seria extinto 
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posteriormente. Os desdobramentos mais recentes da cultura e da sociedade parecem ilustrar 
algo da contemporaneidade que alguns aspectos do pensamento marxista preservam, em que 
pesem todas as revisões, críticas, reformulações e recontextualizações que fazem parte da história 
do pensamento do século XX — um grande debate em torno da obsolescência ou atualidade 
de Marx. Provavelmente, isto se deve em parte ao fato de que este caminho não seria rápido:

A transformação da superestrutura, que decorre muito mais lentamente do que a da infra-

estrutura, necessitou de mais de meio século para tornar válida a alteração das condições 

de produção, em todos os domínios da cultura. (BENJAMIN, 1996, p. 2)

Simbolicamente pode-se dizer que, observando-se a teoria marxista, determos os meios 
seria a oportunidade de construir um processo de identidade pelos meios de reprodução da 
informação. Ter as câmeras nas mãos dos setores que vendem sua força de trabalho seria a 
chance de fazer sua identidade despontar de maneira diferenciada e autêntica daquela cons-
truída pelos detentores dos meios de captação e distribuição de imagem. Todavia, marxistas 
mais contemporâneos, como Debord ou Scholz, também apontam os aspectos de controle 
que surgem como resultado da crescente disseminação das tecnologias nas sociedades con-
temporâneas — que o primeiro vai considerar uma sociedade que sucumbe ao espetáculo e 
o segundo vai entender como um mundo de redes sociais e aplicativos que transformam a 
internet numa grande fábrica onde, atrás da aparência lúdica de seus processos, a exploração 
ocorre por meio do trabalho não remunerado disfarçado de autopublicação.
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1.3 Imagem em movimento e a estética da reprodução

Quando os irmãos Lumière inventaram o seu cinematógrafo, buscavam inicialmente 
vender o que criaram – vender o equipamento. Independentemente deste objetivo comercial 
— ou talvez exatamente por isso —, passaram a captar cenas do cotidiano e realizaram mais 
de 1.400 pequenos documentários desde sua primeira apresentação em 1895. O objetivo não 
era expor uma nova linguagem, mas sim demonstrar o uso de um equipamento que poderia 
ser vendido. De maneira jocosa, pode-se dizer que não queriam fazer cinema. Queriam fazer 
câmeras. A ideologia não estava no roteiro e sim — como sempre — na intenção subjacente. 

A Rússia foi o lugar em que captar, reproduzir e distribuir imagens ganhou espaço 
na teoria marxista. Uma das características preponderantes da formação do Cinema Russo 
Moderno tem suas raízes no grande enfrentamento político que ocorre na Rússia no início 
do século XX, quando as teorias marxistas são transformadas em ação política. Segundo Guy 
Debord, em A Sociedade do Espetáculo,

Essas formas históricas aparecidas na luta são justamente o meio prático que faltava à 

teoria para que ela fosse verdadeira. Elas são uma exigência da teoria, mas que não tinha 

sido formulada teoricamente. O Soviete não era uma descoberta da teoria. E a mais alta 

verdade teórica da Associação Internacional dos Trabalhadores era já a sua própria exis-

tência na prática. (DEBORD, 2009, p. 67)

A efervescência política obrigou toda uma geração de artistas, especialmente cineas-
tas, a imergir na busca de uma estética que reproduzisse ou colaborasse com o processo re-
volucionário. Quando o cineasta Sergei Eisenstein roda o seu O Encouraçado Potemkin, em 
1925, homenageando os 20 anos da revolução derrotada de 1905, cria um manifesto estéti-
co. Outro aspecto deste trabalho será mostrar de que maneira estes desejos revolucionários 
se dissiparam em processos muito mais sutis e complexos, no espaço ambíguo e contradi-
tório de tecnologias que permitem, por exemplo, que jovens de periferia publiquem seus 
vídeos. São exemplos que mostram como eles exploram técnicas de pastiche, refilmagem, 
remontagem — e todo um repertório de apropriação crítica de imaginários visuais que no 
início do século eram as armas das vanguardas engajadas em processos de colagem e foto-
montagem — de forma contundente, produzindo um repertório visual cheio de sutilezas 
por trás da aparente ingenuidade. 

Para deixar mais claros estes diálogos, a seguir o texto vai voltar de forma um pouco mais 
longa ao pensamento de Vertov, analisar algumas de suas estratégias, e propor relações entre 
as formas como ocorre a representação do indivíduo (como parte da família e da sociedade) 
no cinema russo. O objetivo não é aprofundar o tema, mas mostrar como ele sugere alguns 
elementos que permitem pensar de que forma o Eu surge diante da câmera durante o século 
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20, no que virá acompanhado de fotógrafos como Nan Goldin e artistas como Andy Warhol, 
estes já menos marcados pelo entendimento do sujeito no escopo da sociedade, e represen-
tativos de um tipo de visualidade bastante semelhante à cultura dos selfies que a internet vai 
popularizar. Esta passagem também permite identificar certas tensões entre o registro mais 
documental e as explorações mais ficcionais da imagem, e as formas como eles começam a se 
tornar menos separados.

Embora os filmes de Eisenstein sejam ficcionais, eles usam como figurantes pessoas in-
terpretando a si mesmas. Dialogam, portanto, com o documentário. E a clássica cena em que 
uma jovem mãe é alvejada segurando o carrinho de seu bebê é reproduzida de maneira dra-
mática. Captada de diversos ângulos, ela é o prenúncio, mas também a estetização, da morte. 
Reproduzida ao extremo, ganha dramaticidade ficcional. Algo que a televisão vai construir 
anos depois com o alto grau de reprodução de uma mesma cena, quase que transformando o 
próprio jornalismo em uma peça de ficção. E, assim, desmaterializando o homem. No con-
traponto entre este tipo de visualidade e os exemplos que serão analisados no capítulo 3, fica 
claro também como as tecnologias digitais operam uma espécie de giro ou deslocamento. Este 
processo desestabiliza os lugares mais estáveis que o cinema desta época atribuía a seus sujeitos 
e objetos (o que é o aspecto de um processo mais amplo de descentramento do sujeito, já indi-
cado antes na menção feita ao tema do homem e seus duplos em Foucault). A cultura em rede 
resulta em uma produção fotográfica e audiovisual em que sujeito e objeto fundem-se numa 
mesma pessoa, como o exemplo do selfie demonstra de maneira clara, talvez até exagerada, a 
ponto de obscurecer alguns dos aspectos mais sutis e potentes que surgem em vídeos como, 
por exemplo, de Saullo Berck, senhor dos mais hábeis pares de tijolos. Neste caso, mais do 
que uma representação quase exibicionista do Eu, surgem possibilidades de reconfiguração 
real e democrática dos modos de constituição do sujeito audiovisual.

Retornando da periferia brasileira do século XXI para o centro das questões do cinema 
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Figura 11  Cartaz do filme O Encouraçado Potemkin, 

de Sergei Eisenstein. O filme retrata a Revolução de 1905 

na Rússia, que pode ser considerado um movimento 

democrático, contra o autoritarismo do czar.
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Figura 12

Figura 13

Na clássica cena da escadaria de Odessa, o cineasta Sergei Eisenstein constrói 

um novo referencial dramático. A morte não aparece como a perda da vida, mas 

como um processo dramático que tende a ser reproduzido ao extremo. A edição 

recorta e reedita o momento dos tiros e das quedas até chegar à cena do carri-

nho de bebê e da agonia de sua mãe. Entre um tiro e a queda de um corpo há um 

balé de imagens. O drama se mantém por mais tempo do que uma queda normal. 

Não há um slow motion. Há um segundo eternizado pela edição em vários ângulos, 

criando um corpo ficcional que flutua e compartilha a saraivada de tiros.
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Figuras 12 a 19 

Frames da sequência da escadaria de Odessa 

do filme O Encouraçado Potemkin. 

Figura 14

Figura 16

Figura 18

Figura 15

Figura 17

Figura 19
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russo no início do século XX, vale a pena perceber como Dziga Vertov, com seu cinema- 
olho, expressou — e realizou — a documentação do homem comum permeado pela vertente  
opcionalmente ideológica, antecipando estes modos de representação dos indivíduos des-
locados dos processos mais hegemônicos que o YouTube tornará mais recorrente, e menos 
atrelado apenas à vontade política de certos realizadores mais comprometidos com processos 
de representação inclusiva do outro. Diz ele em 1922, no manifesto Nós: 

(...) Não temos nenhuma razão para, na arte do movimento, dedicar o essencial de nossa 

atenção ao homem de hoje.

A incapacidade dos homens em saber se comportar nos coloca em posição vergonhosa 

diante das máquinas. Mas, o que se há de fazer, se os caprichos infalíveis da eletricidade 

nos tocam mais do que o atrito desordenado dos homens ativos e a lassidão corrupta dos 

homens passivos?

A alegria que nos proporcionam as danças das serras numa serraria é mais compreensível e 

mais próxima do que a que nos proporcionam os requebros desengonçados dos homens. 

Nós não queremos mais filmar temporariamente o homem, porque ele não sabe dirigir 

seus movimentos.

Pela poesia da máquina, iremos do cidadão lerdo ao homem elétrico perfeito.

Ao revelar a alma da máquina, promovendo o amor do operário por seu instrumento, da 

camponesa por seu trator, do maquinista por sua locomotiva, nós introduzimos a alegria 

criadora em cada trabalho mecânico.

Nós aproximamos os homens das máquinas.

Nós educamos os novos homens. (...) 

(VERTOV, 1922)
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Figura 20 Fac-simile do manifesto Nós, de Dziga Vertov em 1922.
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No entanto, Dziga Vertov e seu grupo terminam por cair na contradição da própria 
ação, embora nada disso pudesse ser percebido na euforia da Revolução Russa, onde cada um 
tinha que dar o melhor de si para construir o regime. Dziga mantinha um olhar idealizado. 
Detinha os meios de produção e interpretava o cotidiano. Determinava o que mostrar, como 
mostrar e para quem fazer chegar o que era produzido. O homem comum estava afastado do 
meio de produção e de reprodução. 

Contraditoriamente, a possibilidade de haver a oportunidade de domínio de meios de 
produção surge exatamente com a máquina fotográfica. Foi ela que colocou pela primeira vez 
nas mãos de quem não era detentor dos meios de produção um equipamento que interme-
diava o olhar da realidade de maneira distinta do feito até aquele momento. A intermediação 
técnica — a câmera — surge como a primeira possibilidade de captar e reproduzir as imagens 
do cotidiano a partir do olhar e do manuseio de seus próprios assuntos. O homem comum 
passa a ser seu próprio tema. E os seus mais próximos transformam-se em seu personagem-foco. 
A família vai para a frente da lente. E atrás dela estão alguns dos seus.

Segundo Sara Pargano Mota, a fotografia de família funcionava como um “ritual de in-
tegração”, reforçando e perpetuando ideologias familiares, como a estabilidade, a proximidade, 
a coesão ou a felicidade. Richard Chalfen, autor de uma importante etnografia sobre práticas 
fotográficas domésticas e amadoras em um contexto que designou por “cultura Kodak” (1987), 
também analisou a convencionalidade da fotografia de instantâneo. Em linha com Bourdieu, 
Chalfen demonstrou como esta prática estava invariavelmente ligada a ritos de passagem como 
casamentos, aniversários, batizados ou convívios familiares na época natalícia ou em férias, e como 
as fotografias eram produzidas, consumidas, vistas e partilhadas dentro do círculo social mais pró-
ximo da família e amigos. No entanto, Chalfen sublinhou “a expressão pessoal e a comunicação” 
que inevitavelmente se encontram subjacentes a este tipo de imagens pessoais e vernaculares.

A força da fotografia de Nan Goldin vem exatamente do fato de ela colocar em foco 
seu cotidiano. Sua trajetória na fotografia a partir dos anos 80 é expor seu universo pessoal. 
"Meu trabalho é sobre minha vida com meus amigos, 
minha conexão emocional com as pessoas que conheço 
há 20 anos. Como um álbum de família”, diz ela, cer-
tamente uma das maiores fotógrafas contemporâneas, 
que encontra no autorretrato e no retrato uma força de 
expressão que dialoga com esta busca de ressignificação.

Figura 21 Foto da capa do livro 

The Other Side, no qual Goldin documenta 

20 anos de fotos de drag queens amigas.
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Figura 22  Autorretrato de Nan Goldin, depois de ser agredida por um namorado, 1984.

Figura 23 Foto do livro  The Other Side.
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Quando Andy Warhol produz sua série de quadros com imagens de Mao Tsé-Tung ou 
de Marilyn Monroe, ele estabelece que a indústria da cultura estava voraz e preparada para con-
sumir tudo e todos e também demonstra com sua obra que a reprodutibilidade passara a ser um 
valor contemporâneo. A imagem existia para redimensionar o ser com o grupo a que pertence e, 
especialmente, para fazer com que ele, reproduzido e distribuído, passasse a ter um novo valor.

Warhol adotou não apenas as imagens mas também as técnicas da cultura comercial, imi-

tando os efeitos da produção em massa ao usar fotografias e serigrafia para criar imagens 

múltiplas e repetitivas e ao batizar seu ateliê de “A Fábrica”. Os artistas pop podem ter 

rejeitado as posturas imbuídas de altos ideais dos expressionistas abstratos, mas tomaram 

para si a lição de que, sejam quais foram as intenções do artista ou o conteúdo da obra, a 

arte é um produto comercial. (SIEGEL, 2010, p. 40)

As relações de dominação estudadas por Marx, e depois de alguns anos revalorizadas por 
uma série de estudos e pessoas ao redor do mundo, passam a ter um campo de ressignificação nos 
dispositivos móveis. Olhar-se na tela de um smartphone, na tela de um computador ou em um  
notebook, e ter a chance de captar-se construindo uma ponte de velocidade em que o instante se re-
vela na hora, transforma-se numa oportunidade de ressignificar o próprio Eu nos outros ambientes. 

A busca de se ressignificar parece caminhar ao lado de toda a evolução da humanidade 
no campo tecnológico e das relações de produção. Encontrar seu lugar no mundo, que para 
Marx está determinado pela sua posição em relação aos meios de produção (domino ou sou 
dominado), gera uma situação ainda mais complexa com o desenvolvimento do capitalismo e 
da cultura de massa, até a chegada a seu ápice com o desenvolvimento da internet. Das pin-
turas das cavernas até a possibilidade de construir sua identidade captando imagens de si e 
distribuindo-as pelas redes sociais parece ter dado ao homem a chance de cuidar de si em todos 
os aspectos. Teria ele a chance de se ressignificar encontrando seu lugar no mundo real e virtual 
(como faces de uma mesma moeda) a partir de um processo em que se capta e se distribui. 

Isso acontece graças à popularização dos meios de captação. E isso faz com que o homem 
seja personagem de si e passe a documentar sua vida de maneira constante e frequente. Passa a 
deter para si os mecanismos de captação, edição e distribuição, incrementando uma espiral de 
produção simbólica sem precedentes na história. Tem a chance de ser famoso por 15 minutos. Ou 

obter duas dúzias de likes, para parafrasear Andy Warhol, um artista 
que entendeu que nos novos tempos da indústria cultural ser artista 
confundia-se com ser obra. E quantidade de reproduções se transfor-
mam em qualidade da obra. E a quantidade ressignifica o seu autor.

Figura 24 Icônico retrato do líder comunista chinês 

Mao Tsé-Tung feito por Andy Warhol em 1973.
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Figura 25 Serigrafias de 

Marilyn Monroe feitas por Andy 

Warhol. O artista retratou diversas 

personalidades, demonstrando  

que essas figuras públicas podem 

ser impessoais e vazias, associando

essa impessoalidade à técnica  

com que produzia esses retratos,

numa produção mecânica e mais 

parecida com o processo industrial, 

em vez do trabalho manual.
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CAPÍTULO 2: 
A REPRODUÇÃO DOS MEIOS 

E OS MEIOS DE REPRODUÇÃO
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CAPÍTULO 2: 
A REPRODUÇÃO DOS MEIOS E OS MEIOS DE REPRODUÇÃO

Falar de apropriação dos meios exige um passeio sobre o processo de desenvolvimento 
das próprias câmeras fotográficas e de sua popularização. Dentro da lógica da reprodutibili-
dade da imagem está embutido o princípio básico da reprodução em massa do equipamento. 
Criar câmeras cada vez mais simples e mais acessíveis faz parte de um processo que vai desem-
bocar exatamente nas câmeras digitais. É preciso discorrer sobre os meios que serão apropria-
dos, enfim. Este é um tema bastante conhecido, conforme reiteram as inúmeras referências ao 
clássico texto de Walter Benjamin, A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. Nesta 
pesquisa, ele será discutido em contraponto ao tema da produção, o que leva a constatar uma 
mudança na maneira como fotos e vídeos circulam, devido ao barateamento e à consequente 
democratização dos processos de produzi-los. Em síntese, parte do tema deste texto são as 
mudanças nos modos de ver, como resultado da passagem da época em que houve a invenção 
da fotografia ao momento atual de imagens digitais distribuídas em dispositivos em rede.

As câmeras fotográficas surgiram como a primeira oportunidade de retratar a realidade 
de maneira mais ampla e sem a necessidade de uma série de características individuais. Dife-
rentemente da pintura, o conhecimento requerido era mais técnico e reprodutível. Era mais 
acessível ao homem comum. E esta é a pedra angular do que tratamos. O entendimento da 
fotografia como meio de produção de imagens também é elemento que precisa ser compreen-
dido no processo de produção e comercialização de um bem durável. Vilém Flusser explicita 
a relação do homem com este meio de produção em Filosofia da Caixa Preta:

Quando os instrumentos viraram máquinas, sua relação com o homem se inverteu. An-
tes da Revolução Industrial, os instrumentos cercavam os homens; depois, as máquinas 
eram por eles cercadas. Antes, o homem era a constante da relação, e o instrumento 
era a variável; depois, a máquina passou a ser relativamente constante. Antes, os ins-
trumentos funcionavam em função do homem; depois, grande parte da humanidade 
passou a funcionar em função das máquinas. Será isto válido para os aparelhos? Pode-
mos afirmar que os óculos (tomados como proto-aparelhos fotográficos) funcionavam 
em função do homem, e hoje, o fotógrafo, em função do aparelho? O tamanho e o 
preço das máquinas fazem com que apenas poucos homens as possuam: os capitalistas. 
A maioria funciona em função delas: o proletariado. De maneira que a sociedade se 
divide em duas classes: os que usam as máquinas em seu próprio proveito, e os que fun-
cionam em função de tal proveito. Isto vale para aparelhos? O fotógrafo será proletário, 
e haverá um foto-capitalista? (FLUSSER, 1985, p. 14)
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No Século XIX, em 1888, George Eastman cria a primeira câmera fotográfica portá-
til. Ela tinha um compartimento para alocar um rolo de filme fotográfico que garantia uma 
centena de fotos. Estas câmeras evoluíram, mas transitavam por uma questão de operação de 
tempo. O processo consistia em fotografar, retirar o filme, mandar para o laboratório e espe-
rar a entrega das fotos após a revelação. O instantâneo demorava semanas. Era, efetivamente, 
outro tempo. Comparado com a corporeidade da pintura, que se faz em gestos do pintor, mui-
tas vezes por anos, houve uma aceleração. Mas, diante da atual velocidade, em que uma foto 
gravada em segundos na memória de um celular pode ser publicada em seguida, e está sujeita a 
receber comentários praticamente imediatos, o processo analógico parece extremamente lento.

As câmeras Polaroid mudaram esta realidade. Criada em 1937 por Edwin H. Land, um 
jovem de apenas 26 anos, a empresa inventou, em 1948, a primeira câmera realmente instantâ-
nea de fotografia. Na verdade, o primeiro processo, que foi desenvolvido pelo inconformismo 
de sua filha em fotografar e ter de aguardar pelo retorno das fotos. Land desenvolveu um pro-
cesso em que negativo e papel fotográfico estavam unidos e embebidos com reveladores. Era 
fotografar, aguardar um minuto e ter acesso às imagens. A empresa se transformou em uma 
referência de modernidade. E o tempo da imagem se tornou o tempo da revelação. Durante as 
décadas de 1960 e 70 a Polaroid tornou-se ícone de desejo e material de produção de artistas 
consagrados como Andy Warhol, que inclusive fez seu célebre autorretrato com uma delas.

Com a instantaneidade em mãos, a realidade passou a ser documentada e reproduzida 
imediatamente. E assim também passou a ser comentado por todos os agentes da ação: 
fotógrafo e fotografado.

Como no filme Tempos Modernos, onde um operário tem de se adequar ao tempo 
das máquinas até ser engolido por elas, o processo de fotografar precisava reduzir o tempo 
de acesso ao que era fotografado. O tempo na modernidade é fator preponderante. Paul 
Virilio relata que “a instantaneidade de um Tempo mundial e universal” (VIRILIO, 1999, 
p. 120) suplantou o caráter sucessivo cronológico dos tempos locais. Para ele, “as tecnolo-
gias promovem a superexposição não apenas de toda a atividade” (Ibidem, p. 120) Virilio 
também decreta o fim da tripartição entre passado-presente-futuro, pois “o tempo que 
transcorre torna-se uma espécie de presente contínuo, de presente eterno” (Ibidem, p. 121). 
Assim, o imediatismo da interação altera o valor: 

Cada vez que desenvolvemos uma velocidade superior, reduzimos o valor de uma ação, 
alienando nossa capacidade de agir em proveito da de reagir, que é denominação menos 
otimista daquilo que atualmente chamam de interação. (Ibidem, p. 121) 
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2.1 A imagem em suas mãos

Chegou o momento em que a máquina fotográfica permitia ao homem comum foto-
grafar, ver imediatamente e compartilhar com os seus. Documentar passa a ser também um 
elemento de status. Ter e reproduzir caracterizava a oportunidade de registrar e comunicar de 
alguma maneira o que era o indivíduo que começava a se transformar em personagem de si. 
Comumente, ninguém fotografa as desavenças.

A captura das imagens em movimento com as câmeras Super 8 foi muito restritiva no 
Brasil por seu custo, suas dificuldades de revelação para quem estivesse em pontos distantes 
dos grandes centros urbanos e da tecnologia envolvida. O advento das câmeras VHS come-
çou a criar uma possibilidade de gerar vídeos como pequenos documentários, mas mesmo 
assim não encontraram grande impacto sobre a produção caseira e individual, tanto pelo 
custo quanto pela qualidade de som e imagem.

O grande salto veio com as câmeras digitais, e a seguir com os smartphones. As câmeras 
digitais chegaram ao Brasil na década de 90. Com baixa definição, elas encantam muito mais 
pela possibilidade do que pelo resultado. As imagens ainda muito “pixeladas” sem a possibilida-
de de ampliação chamavam atenção pela instantaneidade. Já nos anos 2000, tiveram um salto 
de qualidade e quantidade. De equipamentos que anteriormente tinham 0.3 megapixels1  de 
definição saltaram para robustos 4K, melhorando a definição do que era fotografado. Estes 
equipamentos passaram também a ter dupla função: capturar vídeos.

2.2 Um mundo digital (câmeras, celulares, smartphones) 

Vivemos em uma sociedade em que ser o primeiro é tão importante quanto ser o me-
lhor. Ter antes qualifica o sujeito. Filas para comprar antes o livro do Harry Potter ou ter em 
mãos o iphone recém-lançado tornam o comprador melhor.

 Vale acampar na frente da loja. Ser fã da mercadoria deixou de ser um pudor. Esta 
disponibilização encontrou sua maior e definitiva onda com a telefonia celular.

Este fenômeno está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da internet. E por isso 
valem alguns números que exemplificam bem a penetração dos equipamentos, dos meios e 
do peso disso sobre a sociedade. A importância de citar, mesmo que de maneira um pouco 

1 Toda imagem digital é composta de pixels, a menor unidade representada pela tela de um com-

putador. Isso significa que, quanto maior a resolução da foto, isto é, quanto mais pixels ela apresentar, 

maior será o número de detalhes disponíveis no momento da captura com uma câmera digital.
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exaustiva, os dados e trafegarmos pelo universo árido dos números reside no fato de que a 
distribuição de mercadorias (como se fosse fazer chegar às mãos dos consumidores peças de 
roupas ou eletrodomésticos) passou a ser parte do processo produtivo. O capitalismo mo-
derno coloca como vantagem competitiva a capacidade de disponibilização da mercadoria. 
Em muitos casos, a intermediação entre as indústrias e os canais de comercialização e os 
consumidores tem maior importância do que os próprios equipamentos de produção. Ca-
minhões trafegam e conteúdos também. Imagens seguem pelas infovias, que precisam estar 
devidamente asfaltadas e com destinatários devidamente equipados para receber o que está 
sendo produzido. Temos, neste momento, de “pagar o pedágio” da avaliação da infraestru-
tura tecnológica disponibilizada para compreensão do processo de distribuição e entender 
a grandiosidade da dimensão deste universo de conteúdos produzidos e a portabilidade da 
produção/distribuição/reprodução.

Em Era uma Vez Na Tela: Breve Introdução ao Audiovisual na Era da Portabilidade, 
Bambozzi, Bastos e Minelli afirmam que “as linguagens audiovisuais têm passado por modifi-
cações intensas.” (BAMBOZZI; BASTOS; MINELLI, 2010, p.10). Para eles “a combinação 
de redes sem fio e aparelhos portáteis alavanca o surgimento de circuitos de produção e dis-
tribuição bastante diferentes daqueles em que salas de cinema ou galerias eram o destino mais 
evidente de filmes, vídeos e outros formatos audiovisuais” (Ibidem, p. 10). Por isso, os autores 
consideram que “a prática de assistir tornou-se tão íntima quanto a leitura sempre o foi. Sons 
e imagens passam a fazer parte do cotidiano, intensificando um processo de audiovisualização 
da cultura que remonta aos anos 1980”. (Ibidem, p. 10)

A afirmação acima reforça a necessidade de, para evocar a proliferação dos meios, quan-
tificar para dar ao assunto a dimensão que ele merece, sem as afirmações genéricas que, por 
vezes, recortam as análises. As informações detalhadas a seguir ilustram por meio de pesquisas 
este processo que leva a importantes mudanças na relação que as culturas e sociedades passam 
a manter com a fotografia e o vídeo — o que justifica o olhar paciente pelas minúcias estatís-
ticas de como foi se dando o crescente acesso à internet e a aparelhos que, apesar de baratos, 
permitem filmar com resoluções há não muito tempo tidas como as mais profissionais possí-
veis. Hoje um celular grava sequências de vídeo com mais que o dobro do tamanho que as câ-
meras VHS e Umatic usadas pelas produtoras independentes de vídeo dos anos 1980 e 1990.

Segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI) publicados na pesquisa 
TIC Domicílios (Acesso às Tecnologias da Informação e da Comunicação) com informações 
referentes ao ano de 2015, existem no Brasil aproximadamente 94,2 milhões de usuários de 
internet. São 55% da população, um aumento expressivo se observarmos que em 2008 este 
percentual era de 34%.

Mas as referências mais importantes surgem com a análise da penetração da internet 
por camadas sociais. Repara-se a ascensão da Camada C.
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Segundo o Comitê Gestor de Informação (CGI)2, em termos de estimativas populacio-
nais, em 2014, 60 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais nunca haviam acessado a internet. 

2   A fonte dos gráficos deste subcapítulo 2.2 é a pesquisa sobre o uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros – TIC Domicílios. 

Fonte: CGI – Comitê Gestor de Internet no Brasil

Disponível em: < https://goo.gl/NLg6BX>.  Acesso em: 7 jun. 2017.

Gráfico 1  Proporção de usuários de internet, por classe social (2008-2014). 

Percentual sobre o total de indivíduos. 
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Gráfico 2 Proporção de usuários de internet por equipamentos 

usados para utilizar a rede (2014). Percentual sobre o total de usuários da internet.

Outra informação relevante de acordo com a pesquisa TIC é que 80% dos usuários da 
rede acessam diariamente a internet. E o telefone celular é o meio mais utilizado para isso. 
Esta informação compõe o quadro que citamos anteriormente. O celular que se transforma 
em elemento de captação de imagens também se torna o meio preferido e mais utilizado para 
disponibilizar o que foi captado.
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Quando se avalia a escolha ou sobreposição dos meios percebe-se que, dentre os usuá-
rios que utilizam apenas o celular como meio de acesso à internet, a Camada C aparece com 
64%. E as camadas D/E surgem com 17%. Observando-se os dois gráficos a seguir nota-se 
também que os jovens, incluindo os menores de 18 anos, formam o exército de usuários de 
equipamentos móveis para acesso às redes sociais.

Gráfico 3 Perfil dos grupos de usuários de internet por equipamentos, segundo classe social.

A fonte dos gráficos deste subcapítulo 2.2 é a pesquisa sobre o uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros – TIC Domicílios. 

Fonte: CGI – Comitê Gestor de Internet no Brasil

Disponível em: < https://goo.gl/NLg6BX>.  Acesso em: 7 jun. 2017.
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Gráfico 4 Proporção de usuários de internet pelo telefone celular (2014). 

Percentual sobre o total da população.

Gráfico 5 Proporção de usuários de internet, por atividades de comunicação 

realizadas na internet (2014). Percentual sobre o total de usuários na internet.
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Se antes tratávamos da hipótese de que os meios de produção de imagem haviam sido 
tomados pelos usuários, a concretização numérica desta hipótese é evidente. O uso de celu-
lares para acessar a internet é reconhecidamente o maior dentre a população total. E seu uso 
prioritário, após a obviedade de realizar chamadas telefônicas, é tirar fotos (62%) ou compar-
tilhar fotos, imagens ou textos (44%), em boa parte através de redes sociais (47%).

Gráfico 6 Proporção de usuários de telefone celular, por atividades realizadas no telefone celular, 

nos três meses anteriores à realização da pesquisa (2013-2014). Percentual sobre o total de usu-

ários de telefone celular. 
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Para que serve a internet? Quais as atividades desenvolvidas? O envio de mensagens 
instantâneas foi a principal atividade (83%), seguida pelo acesso às redes sociais (especial-
mente o Facebook), com 76%. 

Com este cenário estabelecido, criou-se o caldo cultural para a efetiva construção de um 
amplo processo de captura e disponibilização de imagens registradas pelo usuário, onde ele pas-
sa a retratar seu cotidiano e, numa primeira fase, ter acesso instantâneo ao cotidiano de outras 
pessoas, lugares, culturas. O jogo de futebol na Espanha está a um clique. A roupa da modelo 
na passarela de Tóquio está acessível a 18.552,97 km do Jardim Japão, bairro da periferia de São 
Paulo, para a adolescente. Resta agora a ela poder usar esta roupa e, principalmente, mostrar que 
usa. Ela precisa dominar a distribuição de sua imagem. Assim, não basta ter acesso à informação. 
É preciso que o Eu se configure como personagem instantâneo e atuante.

A fonte dos gráficos deste subcapítulo 2.2 é a pesquisa sobre o uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros – TIC Domicílios. 

Fonte: CGI – Comitê Gestor de Internet no Brasil

Disponível em: < https://goo.gl/NLg6BX>.  Acesso em: 7 jun. 2017.
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2.3 O YouTube no Brasil

O YouTube atingiu, em outubro de 2016, o número de 82 milhões de usuários no Bra-
sil. Colocado ao lado das pesquisas Video Viewers 2015 do Google Brasil3, feitas em parceria 
com a Provokers, e a Brand Building on Mobile, com a Research Reds, esse número constrói 
um painel de usos e usuários do YouTube do Brasil. 

3   Fonte: Brand Building on Mobile Brazil, 2015 by REDs. Google Brasil. 

Disponível em: <https://goo.gl/MEFdEi>. Acesso em: 7 jun. 2017.

Gráfico 7  Dispositivos mais usados para assistir vídeos.
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4    Fonte: Brand Building on Mobile Brazil, 2015 by REDs. Google Brasil. 

Disponível em: <https://goo.gl/MEFdEi>. Acesso em: 7 jun. 2017.

Em 2015, 69% da população dizia assistir a vídeos em aparelhos de TV, sendo que 95% se 
declararam usuários do YouTube. Dentre estes usuários, 72% acessam o canal pelo smartphone.

Gráfico 8 Smartphones respondem por quase metade do tempo dos vídeos assistidos na web.4 

Interessante notar também que 77% das pessoas buscam na web por vídeos com con-
teúdos que não estão disponíveis na TV, enquanto 48% vão para o online porque perderam 
o programa transmitido [1]. Importante notar ainda que o meio smartphone, segunda a pes-
quisa Brand Building on Mobile, é o que consegue maior retenção de atenção do usuário, de 
acordo com 64% dos que assistem a vídeos em seus aparelhos [2]. Entre quem vê TV, essa 
afirmação cai para 40%. 
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5 e 6 Fonte: Brand Building on Mobile Brazil, 2015 by REDs. 

Disponível em: <https://goo.gl/MEFdEi>. Acesso em: 7 jun. 2017.

. 

Gráfico 9 Tipos de conteúdos assistidos por dispositivo. 5

Nos smartphones, os vídeos profissionais (de conteúdo comercial, marcas ou de divul-
gação de conceitos ou serviços) empatam com os vídeos chamados de micro-momentos, que 
são exatamente os produzidos sob a égide da vida cotidiana.  Esta afirmação é corroborada 
por outro dado: o YouTube é considerado importante na vida das pessoas e colocado como 
a principal plataforma para vídeos, com 72% concordando às vezes ou sempre como um 
substituto da TV. 6 
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2.4 Selfie x autorretrato: o Eu nas redes

Como alternativa para evitar possíveis dissonâncias entre os conceitos que estamos tra-
tando é indicado fazermos uma distinção. Embora o selfie seja uma palavra moderna comu-
mente tratada como autorretrato, para fins de análise separamos estes conceitos.

A palavra selfie foi escolhida pelo Dicionário Oxford de 2013 como “a palavra inglesa do 
ano”, numa clara demonstração de sua importância. Segundo este mesmo dicionário, selfie é a 
“fotografia que se tira de si mesmo, geralmente com um smartphone ou uma webcam, para uplo-
ad em mídia social ou website”. Assim o produto está diretamente ligado à distribuição. O selfie 
só existe compartilhado. Para alguns, o selfie é uma banalização do autorretrato e até mesmo 
uma simplificação. Porém, o conjunto de produção, edição e compartilhamento faz com que 
ele seja uma derivação com maior complexidade. Constrói uma leitura do Eu com um cenário 
muitas vezes incorporado ao grupo. É salvo em um meio, distribuído, avaliado, comentado, “ta-
ggeado” para ganhar maior visibilidade, incorporando o processo de distribuição e julgamento 
instantâneo como parte intrínseca do processo de produção. O selfie localiza geograficamente, 
constrói um estado de espírito esfuziante e correlaciona o indivíduo ao grupo. 

O autorretrato tem como perspectiva a colocação do objeto central (o autor) como 
foco prioritário e sobre ele recaem as tendências de objetificação. Sobre seus detalhes, suas 
cores e sua estética no caso das pinturas. E sobre os ângulos, os detalhes de iluminação e sua 
postura sob a intensidade da câmera e do pincel. Mais importante que localizar e ambientar, 
o autorretrato trata o indivíduo em si.

Os selfies são uma parte da luta para a construção da identidade, mas não existem se-
paradamente da internet e das redes sociais. O compartilhamento do Eu e a expectativa de 
interação da interpretação de como sou determinam a existência do indivíduo. Os artistas em 
seus autorretratos buscavam a imortalidade. A instantaneidade é obra do selfie.

David Harvey descreve o processo do efêmero quando diz que:

Marx descreve, pois, processos sociais que agem no capitalismo caracterizados por pro-
mover o individualismo, a alienação, a fragmentação, a efemeridade, a inovação, a des-
truição criativa, o desenvolvimento especulativo, mudanças imprevisíveis nos métodos de 
produção e de consumo (desejos e necessidades), mudança da experiência do espaço e do 
tempo, bem como uma dinâmica da mudança social impelida pela crise.” Assim, a mo-
dernidade cria o transitório, o efêmero. Uma vida que pode ser deletada do smartphone 
antes do próximo ponto de ônibus ou uma foto que pode ser descartada por estar fora de 
foco ou com uma iluminação que não nos agrade. (HARVEY, 1992, p. 107) 
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2.5 A voz e a imagem dos excluídos

Assim, aparentemente, o sonho de Marx se realiza: o homem toma para si os meios de 
produção, parece ser senhor dos meios de reprodução, gere os sistemas de distribuição de con-
teúdos e passa a construir sua própria historia e a comunicá-la para os seus. Mas, para parafra-
sear a transcrição que Lenin, dirigente máximo da Revolução Russa, “quando existe contato 
entre o sonho e a vida, tudo vai bem” (LÊNIN, 1973, p. 169), podemos dizer que quando a 
vida supera os sonhos, até os pesadelos podem surgir sorrindo em um final de semana. 

Se estivéssemos no início do século XX, certamente teríamos hordas construindo uma 
relação de domínio dos meios. Mas não sem antes descobrirmos uma lógica de produção e 
de domínio de meios e do capital: no atual modelo o que acontece é que na verdade todos, 
especialmente o cidadão, trabalham de graça para os meios de produção. Milhares entram 
nas redes sociais e disparam seus conteúdos.  Aqui ganha mais força ainda a máxima de deter 
os meios de produção a partir da tônica marxista. Todos os usuários seriam explorados e sem 
ganhos objetivos. Ao depositarem seus conteúdos na internet, atraem outros que passam a in-
teragir, e de agentes se transformam em público para serem bombardeados pela publicidade. 
Mas aqui existe a recompensa imaterial para um trabalho imaterial. 

O “trabalho afetivo”, imaterial, das redes públicas produz dados. Contribuintes comentam, 
codificam, classificam, encaminham, leem, assinam, conectam, moderam, fazem remixa-
gens, compartilham, colaboram, escolhem favoritos, escrevem, trabalham, jogam, conver-
sam, fofocam, discutem e aprendem. Eles preenchem perfis: 120 milhões de pessoas com-
partilham informações pessoais com a NewsCorp, por exemplo. 18 milhões de estudantes 
compartilham tamanhos detalhes em seus Facebooks com o Yahoo. Eles compartilham 
informações sobre suas músicas e clubes favoritos. Eles não ficam tímidos ao listar os livros 
que estão lendo e os filmes que estão assistindo. Eles detalham suas orientações sexuais e 
informações postais com cidade, telefone e e-mail. Eles compartilham fotos, histórico edu-
cacional e empregos. Perfis, mesmo quando somente visíveis aos amigos (e claro, ao Yahoo) 
que listam suas atividades diárias, interesses gerais e amigos. (SCHOLZ, 2009)

Forçam outros a participar desta enorme teia em que para saber do outro é preciso 
estar conectado e, ao mesmo tempo, para estar com o outro é fundamental participar de sua 
comunidade virtual. Esta relação simbiótica entre o meio de produção de informação e o 
aparente domínio dos meios faz com que todos trabalhem de graça para os grandes sistemas 
de comunicação. Imagina-se uma rede livre e autônoma em que o indivíduo domina. Mas a 
relação dialética estabelecida é a de que a sensação de estar com os meios em suas mãos é que 
determina a possibilidade de estes meios perpetuarem a lógica da dominação. 

A contradição, no entanto, não muda o fato de que, pela primeira vez, amplos setores 
da população podem utilizar uma estrada de comunicação utilizando-se exatamente desta 
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antítese. Se a literatura independente no Brasil na década de 70 tivesse em mãos meios mais 
qualificados de distribuição, teríamos acesso, certamente, a uma quantidade maior de produ-
ção literária como temos hoje a uma produção maior de iconografia. Apontar esta contradi-
ção tem como finalidade apenas demonstrar que não há uma crença cega de que os meios de 
informação estejam de fato transportados para as mãos do homem comum, mas sim de que 
existe uma oportunidade de produzir e distribuir, e isso provoca determinados resultados e 
efeitos. Em Caosmose, Guattari diz que:

(...) as evoluções tecnológicas, conjugadas a experimentações sociais desses novos domí-
nios, são talvez capazes de nos fazer sair do período opressivo atual e de nos fazer entrar 
em uma era pós-mídia, caracterizada por uma reapropriação e uma re-singularização da 
utilização da mídia. (Acesso a banco de dados, às videotecas, interatividade entre os pro-
tagonistas, etc.). (GUATTARI, 1993, p. 16)

O domínio de um sistema de produção permite momentaneamente o domínio de sua 
imagem. A precursora em exposição do privado e do íntimo foi a americana Jennifer Ringley. 
Em abril de 1996, Ringley tinha 19 anos e era apenas uma estudante, quando instalou uma 
série de webcams em seu dormitório do Dickinson College, da Pensilvânia, e criou o popular 
website JenniCam.org., onde, até o ano de 2003, as câmeras acompanharam a vida de Jenni-
fer 24 horas por dia, enquanto ela realizava todo tipo de tarefa, desde ir ao banheiro até ver 
televisão ou se masturbar. Estava lançada ali a ideia de reality show. 

Aqui vale a lembrança de Shaviro sobre Jennicam. Ele afirma:

A Internet traz Jenni ao meu desktop, mas isso não me dá acesso aos seus sonhos. E esse é 
o paradoxo de Jennicam. As imagens são íntimas, mas não reveladoras. Elas mostram-me 
tudo, mas nada me dizem. Ela não faz nada de especial para o seu público. Nada sobre a 
sua vida é incomum, exceto o fato de que ela a abriu para o público. (SHAVIRO, 1999)

O caso de Ringley foi exaustivamente estudado. E desde que ela surgiu, milhares de 
acontecimentos similares ocuparam as telas dos equipamentos digitais. Alguns deles serão 
abordados ao final deste trabalho, mas merecem uma ambientação imediata.

A explosão de vídeos online (que implica uma grande quantidade de filmagens domésti-
cas, mas também reverbera no circuito de distribuição profissional com serviços como o Netflix 
e similares) parece intensificar processos em curso também fora das redes. A produção de do-
cumentários também aumentou significativamente nos últimos anos, e sua difusão não ocorre 
necessariamente por meio dos portais de autopublicação. Segundo Ananda Carvalho, já 

(...) a produção brasileira de documentários cresceu progressivamente nas últimas duas 
décadas. Entre outros motivos, esse boom pode ser justificado por equipamentos mais 
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portáteis e mais baratos, por uma redução do número de membros da equipe de produ-
ção e também por uma possibilidade maior de difusão – veiculação nas salas de cinema e 
festivais, atém da televisão a cabo, DVD e internet. (CARVALHO, 2008, p. 19)

Arlindo Machado descreve um pouco destas mudanças, em Video Art: The Brazilian 
Adventure. Mesmo que não seja dedicado ao documentário, o artigo permite entender de for-
ma um pouco mais ampla como mudou a produção audiovisual no Brasil. Um dos aspectos 
abordados por Machado é o surgimento do vídeo independente, bastante conhecido pelas ex-
periências da TVDO e do Olhar Eletrônico. Este contexto de experimentação com formatos, 
e tentativas de renovação da linguagem da TV, acaba resultando em um impulso à produção 
documental. Machado afirma que:

(...) de todas as formas contemporâneas de audiovisual, o vídeo oferece a melhor das 
opções em termos de custos de produção. Isso torna possível explorar projetos culturais 
autônomos de autores independentes e grupos sem fins lucrativos. (MACHADO, 1995, 
tradução livre)7

Paula Sibilia, em seu livro O Show do Eu, 

Já neste século XXI que está ainda começando, as “personalidades” são convocadas a se 
mostrarem. A privatização dos espaços públicos é a outra face de uma crescente publi-
cização do privado, um solavanco capaz de fazer tremer aquela diferenciação outrora 
fundamental. Em meio aos vertiginosos processos de globalização dos mercados em uma 
sociedade altamente midiatizada, fascinada pela incitação à visibilidade e pelo império 
das celebridades, percebe-se um deslocamento daquela subjetividade “interiorizada” em 
direção a novas formas de autoconstrução. (SIBILIA, 2008, p.23)

Imagine-se a seguinte situação: no interior do Ceará, mais precisamente na cidade de 
Barbalha, distante cerca de 600 km de Fortaleza, um adolescente abre o YouTube e, mesmo 
ser nunca ter rompido com as fronteiras de seu país, se depara com as grandes produções de 
clipes de Lady Gaga, Beyoncé, Madonna, Katy Perry9 , entre outras. O conflito de ser de uma 
cidade distante dos grandes circuitos faz com que o desejo de se representar dialogue com o 
que existe de mais surpreendente na indústria do entretenimento.

Aos 15 anos, o dançarino Saullo Berck transformou a dificuldade para encontrar  

7  O texto original é este: “Of all contemporary audio-visual forms, video offers the best options in 

terms of production costs; this makes it possible for independent authors and non-profit autono-

mous cultural projects.” (MACHADO, 1995)

8  Performando Katy Perry. Releitura do clipe Roar feita por Saullo Berck. Disponível em: <https://

www.youtube.com/watch?v=g9us0_9p5hg>. Acesso em: 6 dez. 2016.
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figurinos, patrocínio e visibilidade longe do eixo Rio-São Paulo em uma fórmula online bem-
sucedida, com audiência superior à de muitos artistas profissionais que investem pesado em 
publicidade ou assessoria de imprensa.

Saullo monta figurinos improvisados, usa maquiagem pesada e cria cenários simples 
com uma trupe de amigos também dançarinos (a quem se refere como “meu balé”). Com 
orçamento zero, no quintal de casa, ele ironiza videoclipes de divas do público adolescente, 
utilizando tijolos como sapatos.

Do outro lado do planeta, mas unido a Berck pela periferia, surge o filipino Royce Cherdan 
Lee. Também voltado para reproduzir músicas da cultura pop, Royce cria, não se sabe se conscien-
temente ou não, um plano-sequência para uma música em que é ladeado por outros oito jovens. 
Estes tentam fugir da captação, eles se esgueiram. Também usam panelas que destoam do conjun-
to e muitas vezes encobrem o rosto do personagem principal. Seguindo a melhor tradição do cine-
ma realista, o plano-sequência criado prende o espectador por mais de três minutos e constrói uma 
dinâmica de documentário, sendo um olhar participativo do movimento, mas também cria um 
espaço para a ficção. Royce se desloca com a desenvoltura de um grande dançarino pela rua sem 
calçamento da periferia que poderia ser de um subúrbio carioca, em Barbalha ou na Zona Leste de 
São Paulo. Uma periferia sem fronteira se comunica em rede fora dos grandes circuitos culturais.

2.6 O Passinho do Romano. A Zona Leste de São Paulo 
e a produção e difusão cultural

A Zona Leste de São Paulo é uma região em que cerca de 4 milhões de pessoas vivem em 
cerca de 300 km2. São mais de 70 bairros com ampla diversidade de renda, embora nessa região 
haja grande presença das camadas D e E. Fruto da evolução da economia nos últimos anos, a 
área teve um desenvolvimento grande em termos de renda e de crescimento de poder aquisitivo, 
provocando uma simbiose entre produção e difusão de conteúdos. Se antes com o aumento 
de renda as comunidades buscavam avançar socialmente mudando de bairro, a especulação 
imobiliária transferiu o poder de mudança para uma postura de aquisição de bens de consumo.  
É comum ver jovens da periferia usando roupas caras e com smartphones avançados.

Nesse caldo cultural surgiu o Passinho do Romano — pela dança de um motoboy, Magrão, 
apelido de Geovani do Divino Silva. Magrão frequentava os bailes funk, mas tinha um problema: 
não sabia dançar. Ao invés de se resignar, ele se ressignificou: utilizou o que seria um problema 
para construir um passo que possibilitava sua integração ao grupo. Surgia o Passinho do Romano.

Magrão morreu em 2013 em um acidente de moto. Com vídeos captados e divulgados pela 
internet, surgiu o interesse e a proliferação. O MC Bruno IP fez uma música homenageando o Pas-
sinho do Romano. Colocou a música no YouTube e a partir daí os resultados foram espetaculares.
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Uma busca no canal aponta para 61 mil registros para a expressão Passinho do Romano. Al-
guns vídeos contam com mais de 15 milhões de visualizações. É o caso de vídeos dos MCs Fefezinho 
Patatyy e Crash, cada um com mais de 18 milhões de visualizações. O vídeo é de maio de 2014.

O que chama atenção, especialmente no vídeo de MC Fefezinho, é que ele tem uma 
produção simples, com câmera estática, um cenário que é o muro interno de uma casa e o 
personagem centralizado. Não existe pirotecnia e o foco da captação é a dança. O meio de 
produção disponível e o sistema de distribuição estão na mão do captador. Seu smartphone é 
uma plataforma completa. Em junho do mesmo ano há uma nova versão em que na abertura 
ouve-se um trecho do Alcorão e que tem mais de 8 milhões de visualizações.

Em agosto do mesmo ano é feita uma nova versão que chega a mais de 6 milhões de vi-
sualizações. O que muda nessa versão é que o muro antes cinza e desbotado aparece grafitado, 
numa produção mais elaborada do cenário.

	

Figura 26 Frame de vídeo de Fezinho Patatyy capturado do YouTube. Mais de 6 milhões 

de visualizações. Disponível em: <https://goo.gl/XLf9MG. Acesso em: 10 jul. 2017.

A efervescência do funk na Zona Leste foi um dos fatores para o surgimento da produtora 
de vídeos Quebrada da Zona Leste — QZL. A produtora está instalada em uma casa na Vila Ré, 
bairro do distrito da Penha que concentra cerca de 50 mil habitantes. Foi criada oficialmente em 
agosto de 2015. Mas antes disso seu proprietário, Fernando Aparecido Rodrigues, conhecido 
como Patrão, já organizava e produzia shows e eventos na região há cerca de 10 anos. Hoje a 
QZL tem um time de artistas locais e faz a gestão de carreiras de todos.
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A QZL foi uma das produtoras que levaram à expansão do chamado Funk Ostentação, 
em que as letras e a postura denotam uma suposta riqueza de seus cantores, imagem que é 
dizimada ao assistirmos aos vídeos. Foi a QZL que promoveu o MC Daleste, assassinado 
durante um show em 2013 depois de compor 113 músicas. Daleste foi um dos primeiros 
expoentes do Funk Ostentação.

Quando se observa a produção dos vídeos da QZL, nota-se que existe uma similaridade 
entre o que se produz: a mesma estrutura visual em que o artista fica no primeiro plano sem 
que haja qualquer preocupação com o ambiente ao redor.

	
Figura 27 Publicação da produtora QZL apresentando a música Sarra Sarra 

do MC Nando. Disponível em: <https://goo.gl/zeH1th. Acesso em: 8 mar. 2017. 

Conforme os exemplos apresentados antecipam, as novas formas de filmar e distribuir 
que surgem com câmeras baratas e plataformas em rede resultam em um tipo inédito de re-
presentação do Eu. Um fenômeno como o Passinho do Romano exemplifica de forma clara 
a maneira como a autorrepresentação torna-se mais comum, na medida em que um número 
crescente de pessoas passa a ter telefones celulares com câmeras e contas online onde podem 
publicar as fotos e os filmes que criam com estes aparelhos. Ao relacionar três temas que têm 
certa autonomia, em combinação que, todavia, faz-se importante para aproximar os domínios 
por onde este texto passeia, este capítulo prepara o terreno para as análises mais longas que 
serão feitas a seguir, com o objetivo de mapear em detalhe o universo audiovisual estudado.
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Capítulo 3: 
A ESTÉTICA DA PRODUÇÃO. 
O EU EM BUSCA DA RESSIGNIFICAÇÃO

O olhar parece ser, efetivamente, o mais agressivo dos sentidos. Olhar para o outro tem 
uma intromissão de espaço em que o sujeito observado sente-se agredido. O convite para que 
alguém olhe para você grita como um conjunto que transita entre a busca da admiração e a 
construção de uma ponte de desejos. Olha-me e devora-me.

O que há em comum entre o que é feito na maioria das produções é o fato de que sem-
pre o ser documentado ocupa o plano principal, transformando o que existe de real — paredes 
caindo, piso de terra ou janelas que em nada denotam glamour — numa imagem distante. Isso 
não parece preocupar os captadores e distribuidores destas imagens. O Eu documental ocupa 
um espaço decisivo no que é produzido e sua imagem percorre um local também ficcional. 

Estas produções parecem levar ao extremo a condição do ciberespaço, em que o lugar 
também se transfigura em lugar virtual, como exposto por Carlos Alberto F. Silva e Michele 
Tancman em A Dimensão Socioespacial do Ciberespaço:

As características do “lugar virtual” residem na territorialidade, imaterialidade, tempo 
real e interatividade. Tais aspectos possibilitam relações sociais simultâneas e acesso 
imediato a qualquer parte do mundo, inaugurando uma nova percepção do tempo e 
das relações sociais. (SILVA; TANCMAN, 1999)

Atrás de uma câmera, hoje sendo um celular ou uma câmera de custo muito baixo, o 
homem comum torna-se agente deste olhar, sendo às vezes voyeur e, em outras, agente de 
construção de uma linguagem que transcende o simples captar. 

Em The Engineering of Vision9, Lev Manovich aborda como esta questão acontece no 
âmbito das imagens tecnológicas, num percurso que mostra, por um lado, o aumento de 
resolução como um motor do aumento do efeito de realismo, e, por outro, o surgimento de 
imagens que não são mais da ordem da relação indexical com o mundo visível. É o caso das 
imagens de radar, que “enxergam” o deslocamento de um carro e são capazes de medir sua 
velocidade. Elas se relacionam com um dado da realidade, mas não representam mais o real 
pelos parâmetros do paradigma fotográfico.

9     MANOVICH, Lev. The Engineering of Vision and the Aesthetics of Computer Art. 

ACM SIGGRAPH Computer Graphics, v. 28, n. 4, p. 259-263, 1994.
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Ivins, pelo contrário, está preocupado com a cultura visual — as técnicas e tecnologias 
de representação visual disponíveis para uma sociedade em um dado momento e o papel 
fundamental que desempenham na formação de todos os aspectos da sociedade. Porque 
ele vê essas técnicas e tecnologias, em última instância, determinarem o desenvolvimento 
social, a sua abordagem é profundamente materialista. (MANOVICH, 1998, p. 115, 
tradução livre)10 

Em todos os casos, sempre existe um recorte ideológico — consciente ou não — que 
está perpassado pelo poder de ter em mãos a técnica e o conteúdo a ser captado e distribuído. 
Diferentemente de Dziga Vertov, o “cine-olho” passa a ser produzido — desde a pré-produ-
ção até a captação, edição e distribuição — pelo sujeito captado ou por alguém de seu grupo. 
Esta é a mudança de ponto de vista que os vídeos analisados a seguir revelam, um estar na tela 
que não acontece mais pelo gesto de outro que olha, mas por processos de autorrepresentação 
em que sujeito e objeto se fundem no mesmo corpo filmado. 

Funcionando como uma pequena produtora, captação e edição passam por desenhos 
distintos. Mas sempre há uma preocupação com o que será transmitido. Aqui, retomam-se a 
questão da dominação dos meios e a importância da câmera fotográfica, relembrando sua defi-
nição mais básica de uma máquina sensorial. Lucia Santaella separa as máquinas em três grandes 
grupos: as musculares, as sensoriais e as cerebrais. Máquinas sensoriais são “máquinas que fun-
cionam como extensão dos sentidos humanos especializados, quer dizer, extensões do olho e do 
ouvido de que a câmera fotográfica foi a inaugural” (SANTAELLA, 1997, p. 33). Nesse aspecto 
é preciso compreender que deter estes meios de produção (estas máquinas) ultrapassa o limite 
do produto produzido, mas determina a possibilidade de dominar e aprimorar os próprios 
sentidos. Aprender um novo olhar e uma nova técnica. Com as máquinas sensoriais, continua 
Santaella, “ao funcionarem como prolongamentos da visão e da audição, os aparelhos extensores 
dos sentidos amplificam a capacidade humana de produzir signos, isto porque os aparelhos não 
são apenas extensões do processamento sensório, mas também máquinas de registro e reprodu-
ção ou gravação daquilo que os sentidos captam”. (Ibidem, p. 43)

As dimensões da tela de um celular, um notebook ou de um monitor estabelecem uma 
aparente divisão entre a realidade e sua decodificação digital. O espaço restrito, emoldurado, 
agora capta a imagem do homem comum com a mesma dimensão, definição e tonalidade que 

10  O texto original é este: “Ivins, on the contrary, is concerned with visual culture - the techniques 

and technologies of visual representation available to a society at a given moment and the funda-

mental role they play in shaping every aspect of society. Because he sees these techniques and 

technologies as ultimately determining social development, his approach is deeply materialistic..” 

(MANOVICH, 1998, p. 115)
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os grandes ícones da mídia. O pai que capta o filho jogando futebol coloca-o no mesmo espa-
ço em que aparecem os jogadores dos maiores times do mundo. Todos agora transformados 
em pixels, em formato MP4 ou outro qualquer. O espaço virtual abre a oportunidade para o 
universo onírico de ser o outro em um mesmo espaço virtual. No entanto, ser o outro em um 
ambiente digital e imaterial pode retirar do sujeito parte de sua autenticidade, deslocando-o 
de sua identidade. Dialeticamente, a imagem digital abre a possibilidade de criar um espaço 
para o Eu, e fazer com que ele se ressignifique, e, ao mesmo tempo, pode fazer com que ele 
perca essencialmente sua identidade, objetivando ser o outro.

3.1 O processo de produção e a hierarquia de decisões

O processo de captação e distribuição do Eu passa por um conjunto de operações. Sin-
tética e didaticamente, opto por separar tal processo em etapas de produção e ressignificação.

Decisão de foco
Pode ser classificada como a fase em que o câmera/captador/cine-olho inicia o processo 

de decisão do que deve ser captado. A decisão sobre o que vem antes da decisão de como 
captar e com qual sequência. Nota-se aí, no entanto, uma divisão de objetivos e modelos. No 
caso de optar por uma captação de um projeto autoral próprio — como no Passinho do Ro-
mano —, o objeto está singularizado na própria obra. Já nos casos em que existe uma releitura 
de obras de outros, a referência imagética coloca imediatamente em questão quais os pontos 
de confluência com a obra original. O que vai ligar uma à outra além da música. 

Estrutura visual
Na decisão posterior ao sujeito existe a busca de definir qual a ressignificação do sujeito. 

Esta vem de uma busca de discussão do resultado final esperado. Quanto menor a identifica-
ção com uma obra anterior, maior o distanciamento da câmera. Ela participa como um olhar 
distante que busca reproduzir sem se envolver.

Captação
A captação em si está estruturada primeiramente pelo viés de capacidade de realização. 

Fazer o que é possível com a intermediação da técnica. A partir disso, a segunda decisão vem 
de acompanhar ou não o sujeito tirando a câmera da posição de observadora para a posição 
de participante dos acontecimentos. Ela se move com o corpo do captador. Ganha pernas, 
move a cabeça e os braços. Transforma-se também em sujeito e coadjuvante. Dirige o olhar e 
valoriza o sujeito captado.
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Edição
A edição é um dos processos ainda mais difíceis para a produção. Embora existam 

muitos softwares gratuitos, editar requer, além do smartphone, na maior parte dos casos, um 
equipamento maior — tablet, notebook e raramente um desktop. O conhecimento do processo 
de edição também requer um espaço de dedicação. Por isso, na maioria dos casos o que se tem 
é um plano contínuo, com tomadas mais longas, que exigem menos edição.

Distribuição
Esta parece ser a fase mais bem resolvida de todo o processo, pois a disseminação das 

redes sociais e do YouTube estabeleceram um conhecimento quase que cognitivo de como 
subir um vídeo, como “taggear” e gerar conhecimento de sua existência.

3.2 (Des)educar o olhar

Voltando à concepção de tomar para si os meios de produção, o fato da existência de equi-
pamentos móveis disponíveis difere dos conceitos de apropriação dos meios de produção 
pelos operários em uma fábrica. No segundo caso existe uma experiência anterior em que a 
máquina já foi posta a serviço do homem. Esta experiência faz com que o homem possa tirar 
o máximo do meio. No caso dos aparelhos de captação é diferente.

Um jovem pega pela primeira vez um smartphone ou uma pequena câmera digital. A re-
ferência que ele possui não é a de uma máquina anterior ou de seu manuseio. Sua experiência 
é de espectador. Isso muda tudo.

Com a câmera na mão, ele tem referências do resultado, mas não do processo. Não 
faz ideia de como se chegou àquele resultado. Tem que descobrir por si só. E nesse momen-
to sua experiência corporal é mais determinante que sua vivência cognitiva. Pega a câmera 
e coloca na frente dos olhos. Ou volta a câmera para si ou para os seus. Mas o que busca é 
enquadrar, centralizar, colocar no foco. O sujeito é o polo de atração. A opção estética passa 
pela limitação do conhecimento técnico. Ter o meio sem ter a técnica pode (apenas pode) ser 
um limitante para uma estética exclusiva.  “Apenas pode”, pois dizer o contrário seria negar 
a possibilidade de músicos fazerem trabalhos exclusivos, representativos e inovadores com 
instrumentos primários e com conhecimento técnico idem. Não é verdade. O movimento 
punk desmente qualquer imposição nesse sentido. Sua base foi exatamente o direito de fazer 
música sem saber tocar um instrumento.

Outro fator — não menos importante — é o de que a linguagem das redes sociais, 
do YouTube, ainda está em fase inicial de construção. O YouTube, sem dúvida, foi um dos 
responsáveis por incentivar esse fenômeno mundial: a produção de vídeos amadores, que, 
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agora, têm espaço certo para ocupar. A cultura do spoof11, descrita por Erick Felinto (2007), 
representa essa expansão da internet como banco de dados, o que favoreceu a preservação e 
a difusão de informação que originalmente era considerada descartável ou de pouco valor 
cultural. O autor é mais um que observa como 

(...) a vida íntima e as aventuras de milhares de internautas anônimos são capturadas 
e apresentadas à insaciável curiosidade de um público também crescente. O íntimo, 
o privado e o frívolo (ou sua encenação), como sabemos, converteram-se em grandes 
objetos de curiosidade popular, como demonstra o êxito televisivo de certos reality 
shows, nos quais o espectador desfruta de uma espécie de prazer voyeur legitimado. 
(FELINTO, 2007, p. 2)

Referindo-se a Gumbrecht, Felinto sugere que se, em um determinado momento, a 
televisão foi responsável pela instauração de uma realidade televisiva cotidiana por causa da 
sensação de intimidade que oferecia no espaço doméstico, “a internet está rapidamente se 
tornando um segundo lar para nossos Eus midiatizados.” (Ibidem, p. 2-3).

Um exemplo é a produção audiovisual disponível na internet que chega a conquistar 
índices de audiência próximos aos das mídias massivas. Essas produções, segundo Felinto, 
seriam frutos de uma “estética do inacabamento”, que gera produtos do tipo lixo digital, em 
função da pobreza de recursos técnicos, mas também pelas características de sua curta dura-
ção e da convocação da participação do público.

O aspecto essencial do “inacabamento” não é, contudo, a pobreza técnica, já que tam-
bém encontramos produções de youtubers bastante sofisticadas em relação aos padrões 
usuais (...) Os novos recursos possibilitados pelas tecnologias digitais também favore-
cem o acesso de um maior número de pessoas a instrumentos capazes de produzir obras 
pelo menos semiprofissionais. Para os padrões de uma sensibilidade estética clássica, essa 
relativa “sofisticação” técnica não seria capaz de redimir a produção audiovisual típica 
de sites como o YouTube. Não obstante o requinte da forma, tais produtos continuam 
apresentando um conteúdo desprezível a partir desse ponto de vista (a vida cotidiana de 
um desconhecido, sátiras com elementos da cultura popular, ausência de referenciais da 
chamada “alta cultura” etc.). Nesse sentido, mesmo certos produtos tecnicamente mais 
apurados (...) continuariam a compor a categoria do “lixo digital”. Eles não possuiriam 

11   Um spoof é uma paródia, uma farsa, uma imitação. A cultura do spoof constitui uma amostra 

do princípio viral no domínio das tecnologias digitais de comunicação. O êxito de um vídeo pode ser 

atestado pela quantidade de spoofs que ele gera.
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valor de “transformação cultural”, constituindo apenas uma forma de entretenimento 
descompromissado e pouco “original”. (Ibidem, 2007, p. 9-10)

Os meios são novos não apenas para captação, mas também para observação. Os vídeos 
são vistos em equipamentos com telas de cerca de 10x5 cm — às vezes menos. Isso implica 
captar e editar de maneira distinta. Grandes estúdios cinematográficos, emissoras de TV e 
agências de publicidade e suas produtoras ainda buscam estes caminhos. Tudo é novo. Mas o 
novo ainda tem de surgir.

Embora a produção do Eu esteja mais próxima do conceito de documentário pela sua 
possibilidade de reproduzir um modo de vida ou um momento não ficcional, a postura cria-
da pelas redes sociais de manifestação de um estilo de vida coloca a necessidade de entender 
que, mesmo neste caso, o Eu proposto nas redes sociais resvala numa preparação que constrói 
pelo sujeito uma interpretação de si e dos seus. Há uma narrativa verdadeira do fato, do ato, 
do acontecimento. Esta, porém, no momento em que tem a intermediação da câmera, passa 
pelo filtro óbvio do enquadramento, mas também pela preparação do sujeito, para ser capta-
da, o que pode gerar uma simbiose entre o real e o digital, sendo ambos partes de uma única 
construção. Ao ser distribuída, aquela imagem não é uma interpretação do real. Ela é o real 
ressignificado. Intermediado, inclusive pelo espectador.
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3.3 Estudo de caso

Passinho do Romano.

No vídeo datado de 2014, Fezinho Patatyy lança o Passinho do Romano em um vídeo 
no YouTube que hoje conta mais de 9 milhões de visualizações. O vídeo é captado em uma 
única tomada. A câmera está fixa. Não se movimenta. Fezinho está no centro de um espaço 
cujo piso quadriculado, aparentemente uma laje, com lajotas amarelas e pretas, constrói um 
mosaico. Matematicamente dividido. Ele permanece no centro como que respeitando um 
acordo com as margens.

Atrás de si, um muro mal pintado, com manchas, parte dele desgastado e com peque-
nas quebras. Nada disso importa. O sujeito está no centro da câmera e das atenções. O Eu 
representa mais do que o entorno. O sujeito é o foco e os movimentos parecem deixar isso cla-
ro. O que vale é o sujeito e não o cenário. O olhar do captador esquece o que existe ao redor.

Recentemente circulou pelas redes sociais a imagem de um grupo de crianças brincan-
do em uma cratera feita por um míssil na Síria. A brincadeira, em profunda contraposição ao 
cenário de guerra, desperta atenção, mas constrói uma diferença. Além, evidentemente, da 
brutal violência, as crianças interagem com o espaço. A câmera que capta Fezinho desconsi-
dera o espaço, pois o dançarino não interage com ele. Seus passos não são os passos de onde 
ele está. Seu espaço de realidade não importa. O sujeito se constrói em um ambiente distinto.

A câmera olha. Não interage. Observa. 

Figura 28 — Frame de vídeo de Fezinho Patatyy quando ele lança o Passinho do Romano, 2014.

Disponível em: <https://goo.gl/PsWKLz>. Acesso em: 5 mai. 2017.
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12   O texto original é este:  “Documentary film has a kinship with those other nonfictional systems 

that together make up what we may call the discourses of sobriety. Science, economics, politics, 

foreign policy, education, religion, welfare – these systems assume they have instrumental power; 

they can and should alter the world itself, they can effect action and entail consequences. Their 

discourse has an air of sobriety since it is seldom receptive to ‘make-believe’ characters, events, or 

entire worlds (unless they serve as a pragmatically useful simulation of the ‘real’ one). Discourses of 

sobriety are sobering because they regard their relation to the real as direct, immediate, transparent. 

Through them, things are made to happen. They are the vehicles of domination and conscience, 

power and knowledge, desire and will. Documentary, despite its kinship, has never been accepted as 

a full equal” (NICHOLS, 1991, p. 4).

Neste aspecto, a construção de um captador consciente difere de um captar que busca 
apenas o registro, como se discute com certa regularidade na bibliografia a respeito do docu-
mentário. O documentário como uma representação da realidade é o fio condutor de toda a 
obra de Nichols. Para ele,

(...) documentários sempre foram formas de representação, nunca janelas transparentes 
para a “realidade”; o cineasta sempre foi um participante-testemunha e um ativo fabrican-
te de significados, um produtor de discurso cinematográfico e não um repórter neutro e 
onisciente da verdade das coisas. (NICHOLS, 1991, p. 4, tradução livre)12

Mesmo passados três anos, quando o mesmo Fezinho faz uma nova apresentação ainda 
no mesmo espaço, o que muda é a colocação de um letreiro ao fundo, em que ele divulga 
seus canais de acesso e seus telefones para shows. A câmera continua na mesma posição. Sem 
interagir, demonstrando que o olhar é o mesmo. O foco é o sujeito. Sob a mesma contraluz, 
mesmo sem mostrar seu rosto. O rosto que aparece de fato é o pintado na parede.

As quatro cenas a seguir constroem este raciocínio. Captadas com uma diferença de 
4 anos, observa-se a manutenção de uma conduta de captação. A câmera se mantém fixa, 
o foco está no sujeito, que aparece sempre como elemento central da cena. O horário de 
captação muda em poucas horas, como pode ser observado pelas sombras presentes nos 
frames selecionados. 

Esta posição de distanciamento, em que a câmera olha de longe o objeto da cena, pode 
ser observada em outros vídeos da mesma gama do Passinho do Romano.

O fato de não olhar ao redor surge como opção de deslocamento da própria realidade 
e de sua observação e intervenção. O que vale é o sujeito, e não seu entorno.
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Figura 29  — Frame de vídeo de Fezinho Patatyy 

quando ele lança o Passinho do Romano, 2014. 

Disponível em: <https://goo.gl/PsWKLz>. 

Acesso em: 5 mai. 2017.

Figura 30 Passinho do Romano, no início, 2014. 

Com o muro já anunciando o Fezinho Patatyy. 

Disponível em: <https://goo.gl/2j2L16>. 

Acesso em: 5 mai. 2017.
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Figura 31 Em 2015, com o muro pintado promovendo 

o canal e divulgando os mais de 500 mil inscritos. 

Disponível em: <https://goo.gl/VrBIme>. 

Acesso em: 5 mai. 2017.

Figura 32  Em 2017, o muro já com nova pintura 

divulgando mais de 1 milhão de inscritos no canal. 

Disponível em: <https://goo.gl/7j1DCn>. 

Acesso em: 5 mai. 2017.
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centro da cena
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Figura 33  Frame de vídeo de Fezinho Patatyy mostrando 

que o vídeo vídeo é captado em uma única tomada.  

A câmera está fixa. Não se movimenta. 

Fezinho está no centro de um espaço com piso quadriculado.

Foco da 
câmera
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Figura 34  
Frame de vídeo de

Fezinho Patatyy em 2015, 

com o muro pintado e 

aplicações temáticas de Natal.



[94]

Não importa o ano, o tema ou a situação. 
A câmera permanece imóvel, exatamente 
no mesmo lugar, do início de 2014.
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Figura 35
Recortes de frames de vídeo  

de Fezinho Patatyy.
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Quando a observação vai para o youtuber Saullo Berck, surge uma diferença.
O Passinho do Romano tem uma produção autoral. A música tem autores próximos e 

envolvidos com a produção dos clipes. Saullo Berck é diferente por buscar nas músicas, espe-
cialmente de cantoras pop, a construção de versões.

Como no caso do Passinho do Romano, existe uma despreocupação com os elementos 
de cenário e ambientação. Eles estão presentes de maneira quase que metafórica e distante. 
Surgem como elementos de fundo de imagem sem, aparentemente, haver qualquer preocupa-
ção com o que representam. O que vale é o sujeito em foco. E nestes, a câmera também está 
parada e com foco imutável.

A diferença está no fato de que, por reproduzir uma música conhecida, existe uma 
produção de figurino e de maquiagem que busca construir alguns referenciais simbólicos de 
unidade com o clipe original. Assim, o sujeito se transfigura para deixar de ser e passar a ser, 
criando um personagem híbrido. 

Figura 36 
Frame de abertura do 

youtuber Saullo Berck, 

vulgo Diva do Brasil.
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Em um vídeo de 2015, a partir de um clipe/música de 2013, Saullo Berck faz uma relei-
tura. O original mostra a protagonista após a queda de um avião na selva. Com ares de história 
em quadrinhos, os acontecimentos se passam em meio à abundante vegetação. Cortamos para 
Barbalha, no interior do Ceará. Saulo surge com dois bailarinos, envoltos em folhas de palmeira 
e outras folhagens. Ao fundo, a parede de uma construção e uma janela com plástico azul.

Figura 38 Frame do clipe Roar, de Katy Perry, 2013.

Figura 37 Frame do clipe Roar, de Katy Perry, 2013.
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Já o clipe Bang, da funkeira Anitta, contraposto ao realizado por Saullo Berck, reforça 
a percepção anterior. A cantora está com uma roupa preta e branca. Ele também. Os cabelos 
de Saullo foram trabalhados para lembrar os dois volumes do cabelo de Anitta. A marca re-
gistrada de Saullo são seus tijolos amarrados grosseiramente aos pés, o que o levou a assumir 
o título de A Diva dos Tijolos. Substituindo os saltos altos, ele parece dizer que ascendeu 
sobre a miséria e as dificuldades. Em linguagem popular, sapateia sobre suas dificuldades e 
se ressignifica. Não sem motivo, seu vídeo de 2015 começa com um close nos tijolos.

Figura 40  Close do 

início do clipe Bang de 

Saullo Berck.

Figura 39 
Saullo Berck com sua versão 

de Bang, clipe de Anitta. 

Disponível em: <https://goo.gl/X6Bd37>. 

Acesso em: 5 de maio 2017.
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Figura 41 
Frame do clipe oficial 

Bang de Anitta.

Disponível em: < https://goo.gl/TyubHY>. 

Acesso em: 5 de maio de 2017.
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Da mesma maneira que no caso do Passinho do Romano, o cenário não é o ponto de 
preocupação da produção. O plano é contínuo, a câmera, que num primeiro momento faz 
um zoom, permanece como observadora impassível, pouco interagindo ou valorizando os 
acontecimentos. As paredes mal pintadas, e por vezes destruídas, o entulho acumulado, tudo 
está presente. O sujeito continua reinando. O entorno não existe.

Mas talvez a radicalização destes elementos esteja presente nos vídeos do filipino Royce 
Cherdan Lee, de 22 anos. Ele e seus amigos e vizinhos, todos com idades entre 18 e 24 anos, 
formam o grupo ASPO. Começaram a gravar vídeos de cantoras e ganharam fama mundial 
em 2015 com uma versão de All About That Bass, de Meghan Trainor. 

O ambiente é um pequeno corredor com os jovens em roupas simples. Royce caminha 
e interage com os dançarinos. A câmera o acompanha por todos os lados, fazendo um plano-
-sequência de 3’07”. Ainda no corredor, ele faz uma sequência de closes de fundos de baldes e 
panelas até chegar em seu rosto. O caminho segue pelo portão, que chega à rua, onde ele in-
terage com uma brincadeira de varetas no chão em que é preciso pular, agora já acompanhado 
por uma sombrinha. A coreografia continua de maneira ininterrupta e a câmera acompanha. 

As paredes do Passinho do Romano ou as de Saullo Berck estão ali presentes. Pouco 
importam, pois não são o sujeito da ação. Para o espectador, elas fazem parte de uma com-
posição que provoca certo estranhamento, pois, embora não sejam o ponto focal do que está 
sendo captado, sua presença se impõe. André Bazin defendia que o realismo no cinema era 
determinado especialmente pela profundidade de campo e pelo plano-sequência. As monta-
gens retirariam do cinema os aspectos de realidade, fragmentando-a. Bazin certamente olha-
ria com atenção os vídeos atuais. Para ele,

1. a profundidade de campo coloca o espectador numa relação com a imagem mais pró-
xima à que ele mantém com a realidade. Logo, é justo dizer que, independentemente do 
próprio conteúdo da imagem, sua estrutura é mais realista;
2. ela implica, por conseguinte, uma atitude mental mais ativa e até mesmo uma contri-
buição positiva do espectador à mise-en-scène. Enquanto que, na montagem analítica, ele 
só precisa seguir o guia, dirigir sua atenção para a do diretor, que escolhe para ele o que 
deve ser visto, lhe é solicitado um mínimo de escolha pessoal. De sua atenção e de sua 
vontade depende em parte o fato de a imagem ter um sentido. (BAZIN, 1991, p. 77)

As paredes sujas, rudemente pintadas ou ainda em construção não são uma parte pen-
sada do que se vê pelos captadores. No entanto, fazem com que o olhar de quem assiste tenha, 
em certo aspecto, a percepção que se tinha anteriormente nos filmes americanos do Velho 
Oeste, que invariavelmente começavam com um plano geral para situar o acontecimento.  
É impossível não compreender qual a história dos personagens captados olhando para a cena. 
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Figura 42 

Frame de vídeo do filipino 

Royce Cherdan Lee

com seus dançarinos 

cantando All About That Bass, 

de Meghan Trainor.

Disponível em: <https://goo.gl/JXR2cc>. 

Acesso em: 5 de maio de 2017.
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Figura 43

Figura 44

Figura 45
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Figura 46  

Figura 47

Figura 48

Frames de vídeo 

de Royce Cherdan 

Lee com versão  

da música de  

Meghan Trainor.
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Cesare Zavattini, roteirista de filmes do neorrealismo italiano como Ladrões de Bicicleta, 
afirma que 

(...) a característica mais importante, e a inovação mais importante, do que é chamado de 
neorrealismo, ao que parece a mim, é terem percebido que a necessidade da “história” era 
só um modo inconsciente de disfarçar uma derrota humana, e que o tipo de imaginação 
que ela envolvia era simplesmente uma técnica de sobrepor fórmulas mortas em cima de 
fatos sociais vivos. Agora foi percebido que a realidade é imensamente rica, que ser capaz 
de olhar diretamente para isto é o bastante; e que a tarefa do artista não é fazer as pessoas 
serem movidas ou ficarem indignadas por situações metafóricas, mas fazê-las refletir (e, 
se você gosta, ser movido e ficar indignado também) sobre isso que eles e outros estão 
fazendo, nas reais coisas, exatamente como elas são. (ZAVATTINI, 1966, p. 217)

O plano-sequência de Royce guarda semelhanças com o clássico de Quentin Tarantino 

Kill Bill, na caminhada de Uma Thurman pelos corredores de uma casa noturna. E depois, 
o retorno do caminhar de outros personagens secundários, mas que formam um mosaico em 
que, a cada visualização, pequenos detalhes surgem como que um microacontecimento que 
deve ser visto e apreciado. 

Os malabarismos da câmera seguem a personagem e diversos outros atores. O caminho 
cria a expectativa sobre os acontecimentos seguintes. Royce consegue o mesmo efeito dialo-
gando com a incredulidade dos espectadores, que desconfiam ser impossível chegar ao final. 
Aguardam um novo acontecimento ou um erro.

Royce, no entanto, não é um personagem. Cria seus vídeos e coreografias como uma 
alternativa de mostrar-se e reconhecer-se na realidade.
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Figura 49

Figura 51

Figura 53

Figura 55

Figura 50

Figura 52

Figura 54

Figura 56

Frames de um plano-sequência do filme Kill Bill, de Quentin Tarantino (2003).

Disponível em: <https://goo.gl/jqGksA>. Acesso em 5 maio 2017.
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CONCLUSÃO

Deter os meios de produção de imagem e utilizar as possibilidades de edição e dis-
tribuição é uma oportunidade ímpar na história da ressignificação do sujeito e da própria 
construção de uma historicidade do cotidiano. O processo, no entanto, ainda está repleto 
de contradições, inclusive as mesmas apontadas pelo marxismo. Uma das contradições está 
exatamente na transformação da ideologia em mercadoria, o  que faz com que mesmo uma 
ideia contrária às raízes do capital seja produzida e comercializada massivamente. O que vale 
é o lucro. Assim, produzir contradições lucrativas pode ser considerado uma das pernas do 
processo produtivo capitalista.

O que se percebe no desenvolvimento de vídeos na internet é que a apropriação dos 
meios de produção ainda é um processo em andamento que pode resultar na apropriação de 
uma linguagem que resulte em uma ressignificação do sujeito que seja própria e exclusiva. 
Ter em mãos os artefatos móveis que captam imagens e sons, os softwares de edição e o aces-
so aos canais de distribuição de imagem ainda não se reflete na criação de uma estética de 
confronto ou, menos ainda, de ruptura com o que é produzido em larga escala pela mídia 
de massa. Os captadores, certamente objetos de estudo num futuro próximo pelo olhar da 
antropologia da imagem, ainda estão em uma fase adolescente do processo. Olham para os 
equipamentos, descobrem novos usos, mas o objeto em si é mais misterioso do que a captação 
e distribuição. Há um movimento inicial de conhecer a máquina e extrair dela o mínimo. A 
preocupação com a estética está, antes, na criação das músicas e na busca de similaridade das 
obras-referência (especialmente nos casos de vídeos que buscam um ponto de contato com 
produções musicais de sucesso). A colocação do sujeito em primeiro plano, especialmente nos 
casos de vídeos produzidos com algum tipo de manifestação cultural — sobretudo musical 
—, desloca o sujeito de seu ambiente, que, embora presente, não é tratado como parte de 
seu conteúdo, mas sim exibido quase que à revelia. A despreocupação com o cenário mostra 
certa onipotência do sujeito — sou mais importante que tudo —, ou ainda uma normalidade  
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cotidiana — o cenário faz parte de minha vida e eu não o vejo mais, pois o vejo constante-
mente. A vida imersa naquele cenário faz com que ela seja absorvida sem espanto. O sujeito 
pede para ser retirado de sua condição ou ser consumido exatamente por ela. Também pode 
representar o foco de atenção de quem produz. Olhando para as produções profissionais 
presentes na internet e nas redes sociais, o olhar parece deslocar-se para o objeto de referência 
— o outro. Não importa, nesta fase, o cenário, mesmo porque, ele não poderá ser construído.  
O que vale é me ressignificar a partir do outro. Nisso o papel de diretor/câmera/distribuidor 
passa por uma simbiose em que a posição de cada um não é mais pessoal, mas sim temporal. 
Uma única pessoa pode cumprir todos os papéis com estas ferramentas sob seu domínio. 
É preciso também compreender que estas mudanças podem alterar também a relação com 
quem está do outro lado da tela sendo atingido por este conteúdo.

Com as transformações da sociedade e de suas formas culturais, a demanda por uma 
nova estética é latente. O surgimento de novas ferramentas de comunicação, conteúdos, 
modos de composição do discurso jornalístico alteram e ampliam conceitos, redefinem o 
papel dos profissionais e do público. Já não falamos em leitor, receptor e emissor, mas em 
usuários, interatores, teleagentes. (MANOVICH, 2001)

O deslocamento do sujeito de seu ambiente é uma matriz ideológica de mudança de 
patamar de classe — um desejo de deixar de ser o que é, numa busca que não consiste em 
mudar a realidade, mas sim despojar-se dela. Por isso a câmera não “olha para o lado”. Não 
constrói o ambiente e nem o considera parte importante da ressignificação do sujeito.

Neste momento, ver e ser visto, admirado e aprovado pelo crivo de likes e compartilha-
mentos cria uma perspectiva de novo espaço para o Eu, que passa a existir em um ambiente 
digital. Viaja para onde nunca viajará. E o fato de estar onde nunca estará confere a ele um 
sentido de vida. Ser visto no Japão sem ter saído de sua cidade natal no interior do Brasil faz 
com que ele seja maior do que é. E admirado e por vezes observado como um ser exótico que 
aparece sobre a minha tela, criando proximidade e familiaridade.

A busca de fazer o que os grandes exemplos da indústria cultural fazem determina uma 
acomodação na produção. Falta aos captadores o domínio da máquina (concebido aqui como 
a capacidade de manuseio para dominar a natureza como dito por Marx), o que limita a ex-
perimentação. E a existência de uma referência muito forte no universo digital cria tentativas 
não de mostrar o que sou, mas sim de criar alternativas de diálogo com o que não sou mas 
desejaria ser. Dominar os meios de produção e distribuição, portanto, não determina uma 
nova linguagem e uma nova estética. É preciso ir além. Dominar o meio e a linguagem requer 
dominar antecipadamente sua própria história, retendo a memória de sua própria vida como 
elemento de exposição para evitar a comparação e a similaridade de produção.
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Neste aspecto é preciso também entender que distribuir não é deter para si o meio de 
distribuição. O que se cria é a potencialidade da distribuição. Mas as relações de produção es-
tão mantidas também em uma aparente contradição. Para ganhar mais é preciso que o sujeito 
busque mais sua ressignificação nas redes sociais. Para isso, tenho que ser mais amigável com o 
sujeito, estimulando-o a usar de maneira intensiva o que está disponibilizado para ele, mesmo 
percebendo o risco de dar autonomia ao sujeito independentemente de mim.

Quando a linguagem não basta, surge uma nova linguagem. Esta pode estar por vir exa-
tamente de onde não se espera. Foi assim com o jazz, o rap, o punk, o grafite e muitos outros. 
Como a Revolução Russa que aconteceu num país atrasado em termos de produção, o con-
trole dos meios de produção emergiu de um setor miserável num país agrícola. A construção 
do Eu com uma estética inovadora e que empodere o homem comum poderá surgir, portan-
to, de uma produção mais marginal e de setores ainda mais marginalizados da sociedade que, 
de tão excluídos que sejam, encontrem na exclusão, e na busca de uma estética desta exclusão, 
uma força inspiradora e realizadora em que tomar os meios de produção de imagem signifi-
cará tomar de assalto o que se faz nas redes sociais com singularidade e identidade próprias.
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